
 
 

 

Jaarverslag MR Het Carillon schooljaar 2020/2021 

Dit is een samenvatting van wat er in het schooljaar 2020/2021 aan bod is gekomen in de 
MR van Het Carillon. Waarover zijn we geïnformeerd, waarover hebben we meegedacht 
en geadviseerd en welke besluiten zijn er genomen? Daarnaast lees je over de manier van 
werken in de MR. 

Vergaderingen  
De MR heeft 6 keer vergaderd dit schooljaar. Vanwege de coronamaatregelen waren 5 van de 6 

vergaderingen via MS Teams. Bij alle vergaderingen was de directie (deels) aanwezig.  

 

De MR is via een vernieuwde meer gestructureerde werkwijze gaan samenwerken. Met als doel: 

effectiever vergaderen, efficiënter notuleren, acties en besluiten beter in beeld brengen en 

toegankelijker terug te lezen voor geïnteresseerden. De notulen zijn in te zien in de MR map op 

school.  

Samenstelling van de MR  

Personeelsgeleding: Marloes Stevens-Modderman, Anne Mijnheer en Gisela Dol 

Oudergeleding: Joost van den Born, Marc Niemeijer en Carola van Ingen-Appels 

 

Specifieke thema’s in schooljaar 2020/2021 waar de MR over heeft geadviseerd 

• Aandacht voor hoe het gaat in de nieuwe setting 

Vanaf dit schooljaar op 1 locatie samengevoegd aan de Bachlaan. De MR heeft geadviseerd 

over de communicatie van de samenvoeging vooraf en heeft vinger aan de pols gehouden 

tijdens de verhuizing en hoe leerlingen en leerkrachten in de nieuwe setting zijn gestart.  

 

• Corona(maatregelen) 

De MR heeft meegekeken naar communicatie richting ouders bij (vernieuwde) maatregelen, 

bijvoorbeeld richting de lockdowns en bij de (gedeeltelijke) terugkeer op school.  

 

• Nieuwe meubilair 

De MR is tijdig meegenomen in de aanvraag voor vernieuwd meubilair vanuit de begroting. 

De aanpak en voortgang hiervan is met de MR gedeeld. Inmiddels is de hele school van dit 

nieuwe meubilair voorzien.  

 

• Kanjer 

De MR is betrokken bij de Kanjermethode. Elke vergadering krijgen we van een van de 

kanjercoördinatoren een update van hoe Kanjer steeds meer doorleefd wordt in alle 

groepen. Ook kon de MR meedenken over het daaraan gekoppelde ‘protocol 

grensoverschrijdend gedrag’.  

 

• Update van de schoolgids 

De MR heeft tips gegeven over de informatie in de schoolgids. Na een review is het advies 

teruggekoppeld aan de directie (gericht op herkenbaarheid en de huidige situatie). Deze 

adviezen zijn overgenomen. In oktober 2021 wordt de schoolgids gepubliceerd. 



 
 

 

 

 

• Verkeersveiligheid rondom de school 

Een van de ouders van de naastgelegen Michaëlschool heeft een presentatie gegeven over 

de aandacht die nodig is rondom de verkeersveiligheid aan de Bachlaan. De MR herkent de 

zorgen, zeker richting de werkzaamheden bij het Zwarte Water die gaan volgen. De MR 

adviseert hierin samen op te trekken qua scholen. Wellicht vanuit de directies of de 

werkgroep ‘veiligheid’.  

 

• Werving nieuw ouderlid 

In mei 2021 heeft de MR een nieuw ouderlid geworven, vanwege het vertrek van iemand uit 

de oudergeleding per schooljaar 2021/2022. Via een verkiezing is er een nieuw ouderlid 

gekozen. Zij is gestart in september 2021. 

 

Besluiten vanuit de MR 
De MR heeft dit schooljaar ingestemd met:  

• De verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage; 

• De enquête over ouderbetrokkenheid. 

De PMR heeft dit schooljaar ingestemd met: 

• De werkdrukgelden.  

Hierover is de MR geïnformeerd  

Daarnaast is de MR tijdig geïnformeerd over het formatieoverzicht, de begroting (en de keuzes die 

daaraan vooraf gaan), het jaarplan (waarom welke keuzes zijn gemaakt) en de voortgang daarvan, 

het tevredenheidsonderzoek (de resultaten), RI&E, de vakantieregeling en de aanpassingen op het 

schoolplein. Ook kwam er elke vergadering een update vanuit de GMR.  

De MR heeft via mailupdates en via de updates in de vergadering een goed beeld gekregen van hoe 

het in de periode van thuiswerken en op school is gegaan dit schooljaar.  

De MR ziet dat er veel heeft gespeeld en dat er ondanks Corona veel stappen zijn gezet in het 

onderwijs, in en om het schoolgebouw en in de communicatie,  

dankzij betrokkenheid en enthousiasme vanuit het team! 


