
   

 

 

 

 

 

MR Jaarverslag 2020/2021 

De MR is afgelopen jaar 7 keer bijeengekomen. Enkele malen fysiek maar ook enkele malen via 

digitale meetings in het kader van de Corona maatregelen. Tijdens de eerste vergadering heeft 

Jonathan Voskamp afscheid genomen als MR lid van de oudergeleding. Hij is 6 jaar lid geweest van 

de MR waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter. De voorzittersrol is overgenomen door Marco van 

Kleef. Mattijs Hoogendoorn is toegetreden tot de MR als ouderlid. De volledige MR bestond dus 

afgelopen jaar uit de ouders  Marco van Kleef (Elena gr. 7 en Max gr. 5), Johan Ooms (Isa gr.8, David 

gr. 6, Josja gr. 4) en Mattijs Hoogendoorn (Dani gr.2). Daarnaast de leerkrachten; Eveline Molenaar, 

Melanie Molenaar (vanwege zwangerschapsverlof de laatste drie vergaderingen niet bijgewoond) en 

Anja Redert.  

Een aantal onderwerpen is tijdens meerdere vergaderingen besproken. De MR is goed geïnformeerd 

én heeft advies gegeven m.b.t. de Corona maatregelen. De directie van de Rank heeft vaak lastige 

keuzen en -afwegingen moeten maken. Ook is de MR meegenomen in de afwegingen en keuzen die 

uiteindelijk tot het loslaten van het fase onderwijs hebben geleid. Met inachtneming van de 

maatregelen om een soepele overgang mogelijk te maken én eventuele nadelen van het loslaten te 

ondervangen is de MR akkoord gegaan. Hierbij is ook aandacht gevraagd voor een goede 

communicatie en betrokkenheid van ouders die kinderen in de relevante fasen/groepen hadden. Tot 

slot is de MR nauw betrokken geweest bij de besteding van de gelden van het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO) en het programma om de nadelige gevolgen van Corona voor het onderwijs te 

ondervangen.  

De MR heeft dit jaar aandacht besteed én is akkoord gegaan met het schoolplan 2020/2021 én de 

update van het vierjaren schoolplan 2020 – 2024. Om meer gevoel en wat meer verdieping bij het 

schoolplan te krijgen zijn enkele ambitie/kwaliteitskaarten besproken en toegelicht door de 

verantwoordelijke leerkracht. Afgelopen jaar waren dit Leerkrachtvaardigheden en Gedrag.  

Extra aandacht is er geweest voor het plan van aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie. Komend 

jaar zal de RI & E geëvalueerd worden en waar nodig aangepast. Het doel van de RI & E is om, onder 

anderen door het juist toepassen van ARBO maatregelen, een veilige school te creëren voor zowel 

leerlingen als leerkrachten. Naast het RI & E heeft de MR de protocollen (bijv. m.b.t. zorg of gedrag) 

van de school gecheckt en waar nodig zijn deze aangepast. 

Uiteraard zijn ook de meer reguliere onderwerpen behandeld. Het zorgplan, formatieplan, 

nascholingsplan, de begroting en de inzet van extra werkdrukmiddelen zijn besproken en waar nodig 



heeft de MR hierover advies gegeven. De roosters aangaande studiedagen, vakanties  en overige 

vrije dagen zijn goedgekeurd voor het jaar 2021/2022. 

 

Tot slot hebben MR leden het afgelopen schooljaar enkele sollicitatiegesprekken bijgewoond. Onder 

anderen om de vacature voor groep 4/6 opnieuw in te vullen.    

 


