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Graag willen wij, als medezeggenschapsraad (MR), u op de hoogte brengen van wat we 

afgelopen schooljaar hebben gedaan. De MR is vier keer bij elkaar gekomen en daarnaast 

hebben er twee gecombineerde overleggen met het bestuur plaats gevonden. Vanwege 

Corona konden niet alle vergaderingen op school plaats vinden maar thuis via Teams. Bij de 

gecombineerde overleggen was er slechts een afvaardiging van het bestuur en de MR 

aanwezig.  

Half december 2020 moesten de scholen dicht vanwege Corona waardoor er onderwijs op 

afstand plaats moest vinden. Dat heeft veel gevraagd van de kinderen en de gezinnen thuis 

maar natuurlijk ook van de leraren op school. Daarom was Corona afgelopen jaar ook een 

vast agendapunt in de MR-vergadering. Enkele standaard onderwerpen van de vergadering 

moesten verplaats worden in verband met onderzoeken die later waren uitgevoerd dan 

gepland vanwege de scholensluiting.  

Behalve Corona zijn ook de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 

 Er is, met resultaat, gezocht naar een nieuwe kandidaat om zitting te nemen in de 

MR vanaf aankomend schooljaar (2021-2022). 

 Het leerlingentevredenheidsonderzoek is geëvalueerd. 

 Het jaarplan, Corona school programma, schoolrapportage, vakantierooster, de 

management rapportage, de begroting en de formatie voor het volgende 

schooljaar ingezien, besproken en goedgekeurd. 

 Het afscheid van groep 8 is besproken. Dit jaar kon er toch een musical plaats 

vinden welke ook nog gefilmd is. Wat fijn dat dit door kon gaan.  

 Verschillende onderwerpen die jullie als ouders via de MR-leden doorgaven zijn 

besproken en neergelegd bij de directie. 

 

Via deze weg willen we ook afscheid nemen van mevr. Van Vuuren. We willen haar 

bedanken voor 6 jaar betrokken- en trouwe dienst als MR lid. Daarnaast wensen we haar 

veel sterkte met haar gezondheid en revalidatie.  

 

Vanaf heden is mevr. Lagendijk lid van de MR. Hierbij willen we haar van harte welkom 

heten.  


