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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de MR. In dit verslag staat informatie beschreven over de MR zelf. Wie 

zijn de leden? Welke taken voeren zij uit? Zijn er wisselingen geweest? Daarnaast geeft dit 

jaarverslag informatie over de werkzaamheden. Wanneer/hoe vaak is er vergaderd? Welke 

onderwerpen zijn besproken? Alle notulen zijn openbaar, dus in het jaarverslag wordt niet diep 

ingegaan op de verschillende onderwerpen. Wanneer dit jaarverslag vragen oproept, dan kunt u de 

MR een mail sturen en zal een van de leden van de MR uw vraag beantwoorden. Het mailadres 

waarop u de MR kunt bereiken is: mr@bsdevlinder.nl 

Samenstelling 

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De directeur sluit aan op 

uitnodiging van de MR. 

Vanuit de oudergeleding zitten de volgende mensen in de MR: 

- Robert Baars (Voorzitter) 

- Bjorn Vos (afgevaardigde voor GMR) 

Vanuit de personeelsgeleding zitten de volgende mensen in de MR: 

- Renée Kok 

- Manon Kuit – Nienhuis  

- Miranda van der Weele* 

*Afgelopen jaar heeft Miranda van der Weele Manon Kuit – Nienhuis tijdelijk vervangen, vanwege 

zwangerschapsverlof. 

Doelstellingen 

Afgelopen jaar was een van de doelstellingen om de afstemming te intensiveren met de ouderraad. 

Dit is op informele basis gebeurd, echter vraagt dit nog extra inspanning welke aankomend jaar 

geleverd wordt. Daarnaast wordt gekeken op welke manier de ouders meer en beter betrokken 

raken bij de onderwerpen vanuit de MR. Een van de besluiten is om te kijken of de MR zich kan 

presenteren tijdens de ouder-informatieavonden die voor alle klassen wordt georganiseerd. Een 

ander besluit is dat de MR, na elke vergadering, een kort stukje in het Vlindernieuws publiceert, 

zodat de ouders ook op deze manier op de hoogte worden gehouden. 

Vergaderingen 

De MR is afgelopen schooljaar in totaal 6x bij elkaar gekomen.  

Afgelopen jaar hebben de vergaderingen o.a. in het gestaan van de opzet van de vergaderingen. Dit, 

zodat er efficiënter vergaderd kan worden. Zo is de directeur bijvoorbeeld alleen aanwezig bij een 

deel van de onderwerpen, op uitnodiging van de MR. Onderwerpen die aan bod zijn geweest zijn: 

o Vaststellen schoolplan 2020-2024 

o Vaststellen schoolgids en vakantierooster 

o Vaststellen NPO plan 

o Formatie 

o IKC-vorming De Vlinder (Integraal Kind Centrum) 

o Inrichting schoolplein 

o Omvang kleutergroep 

o Corona 

o Vaststellen jaarbegroting en meerjarenbegroting 
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Ook heeft de MR een overzicht gemaakt waarop jaarlijks terugkerende en/of verplichte onderwerpen 

staan opgenomen. Dit overzicht helpt de MR-leden om alles aan bod te laten komen gedurende het 

schooljaar. 

Scholing 

Afgelopen jaar heeft een scholing plaatsgevonden voor alle MR-leden binnen de stichting (SKPCPO 

Delta) waar de Vlinder onder valt. Vanwege corona is deze scholing online geweest. Tijdens de 

scholing werd duidelijk gemaakt welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de MR heeft. 

Dit was zeer leerzaam.  

Samenvatting en Corona-beleid 

In dit jaarverslag wordt niet ingegaan op de inhoud van de onderwerpen die besproken zijn. Hiervoor 

verwijzen wij u graag naar de notulen. Wel besteden we even kort aandacht aan het onderwerp 

“corona-beleid’, omdat dit een item was wat gedurende het schooljaar terug kwam. De afstemming 

tussen directie en MR is hierin positief verlopen. Zichtbaar is geworden dat zowel de directeur als het 

team hard hebben gewerkt om, ondanks de opgelegde maatregelen, zo goed mogelijk onderwijs te 

verzorgen. Hierin is in het begin veel aandacht geweest voor leerlingen die een achterstand hebben 

opgelopen. Echter, door de gesprekken tussen de directeur en de MR is tevens aandacht gekomen 

voor leerlingen die niet zo zeer een achterstand hebben opgelopen, maar die minder vooruitgang 

hebben geboekt. De NPO-gelden zijn o.a. hiervoor ingezet. Daarnaast is afgelopen jaar meer 

aandacht gekomen voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben op school. Een ontwikkeling 

waar de MR zeer tevreden over is. 


