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Dit is de eerste mededeling vanuit de MR voor het schooljaar 2020-2021. We informeren u 
graag over de onderwerpen die we sinds de start van het nieuwe schooljaar in de 
medezeggenschapsraad hebben besproken. In deze periode hebben we 2 reguliere MR-
overleggen gevoerd en zijn er enkele tussentijdse zaken via mailverkeer behandeld.  
 
Dit hebben we gedaan 
Aan het begin van een nieuw schooljaar staan er enkele vaste onderwerpen op onze 
agenda. Allereerst hebben we een jaarverslag opgesteld van onze werkzaamheden van het 
afgelopen schooljaar. Hierin leggen we als MR verantwoording af over onze 
werkzaamheden. Het jaarverslag hebben we u op 18 september jl. toegestuurd. 
 
Ook het activiteitenplan voor het nieuwe schooljaar hebben we opgesteld en vastgesteld. 
Hierin hebben we beschreven welke onderwerpen gedurende het schooljaar zullen worden 
geagendeerd. Een aantal onderwerpen dienen we wettelijk te behandelen, maar er zijn ook 
onderwerpen die specifiek zijn voor onze school. Dit activiteitenplan is een levend 
document, wat wil zeggen dat we er onderwerpen aan kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld als 
daarvoor vanuit de personeelsgeleding of vanuit de ouders voorstellen worden ingediend. 
 
Belangrijk voor het functioneren van de MR waren ook enkele wijzigingen in de 
samenstelling van de MR die begin dit schooljaar zijn doorgevoerd. Binnen de 
personeelsgeleding heeft Dagmar Eskens zich teruggetrokken. Angelique de Ridder 
(leerkracht van de Parelklas) heeft haar plaats ingenomen. Het voorzitterschap heeft 
Dagmar overgedragen aan Bart de Cock (ouder). Binnen de oudergeleding had Frank van 
Oosterhout eind vorig jaar al aangegeven zijn taken te willen neerleggen. Om een nieuw lid 
te vinden hebben we een wervingscampagne gevoerd. Daarmee hebben we een geschikte 
kandidaat gevonden (omdat er slechts één aanmelding was, zijn er geen verkiezingen 
gehouden). Jonneke Nijman is in de reguliere oktober-vergadering toegetreden. Zij heeft 
zich in de Nieuwsbrief van 16 oktober aan u voorgesteld. 
Via deze weg willen we Dagmar en Frank nogmaals hartelijk bedanken voor hun 
betrokkenheid en inzet voor de MR de afgelopen jaren. 
 
Corona regelgeving 
Ook begin dit schooljaar heeft de regelgeving rondom de beheersing van het corona-virus 
de aandacht van de MR opgeëist. We hebben onze adviezen op de nieuwe protocollen die 
gelden binnen de school uitgebracht. U wordt steeds over deze maatregelen door de 
directeur op de hoogte gebracht. Ook voor de wijze waarop deze communicatie plaats vindt 
houden we als MR een vinger aan de pols. 
 
Hier zijn we mee bezig 
November is traditioneel de maand waarin de behandeling van de jaarbegroting de hoofdrol 
speelt. Van de directie hebben we inmiddels inzicht gekregen in een aantal uitgangspunten 
die zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting. Heel belangrijk daarbij is het aantal 
leerlingen op de teldatum (1 oktober = wettelijk opgelegd). Ondanks dat er in de directe 
omgeving van onze school een krimp is van het aantal kinderen in de leeftijdsgroep van het 
basisonderwijs, is het aantal leerlingen op onze school licht toegenomen. Dit zal een 



 

gunstig effect op de begroting hebben. De begrotingscijfers worden binnenkort aan ons 
voorgelegd en gepresenteerd. 
Naast de begroting staan ook de communicatie (website) en duurzaamheid (inrichting 
schoolomgeving) op onze agenda. 
 
 
Tenslotte 
Hebt u vragen of wilt u iets kwijt aan de MR dan kan dat via: wegwijzermr@gmail.com 
De volgende MR-mededeling kunt u in januari van ons verwachten. 
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