
Brief voor de nieuwsbrief, voor de ouders 
 
 
Kootwijkerbroek, oktober 2020 

 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Als MR vinden we het belangrijk om u op de hoogte te brengen van de onderwerpen waar wij mee bezig 
zijn geweest, afgelopen schooljaar. In ons jaarverslag (zie bijlage) staan de belangrijkste door ons 
besproken agendapunten van schooljaar 2019/2020. 
 
Het afgelopen schooljaar hebben vier MR vergaderingen plaatsgevonden. De volgende onderwerpen zijn 
o.a. aan de orde gekomen: het jaarplan, het zorgplan, de RIE, het overblijfbeleid, de formatie, wet- en 
regelgeving van de MR en het afstandsonderwijs tijdens de lock-down.  
Bepaalde schooloverstijgende onderwerpen zijn ook in de GMR besproken, zoals vakantierooster, het 
inspectiebezoek en de training voor (G)MR-leden in december 2019. 
In het jaarverslag van 2019-2020 is dit verder uitgewerkt.  
 
De samenstelling van de MR voor schooljaar 2019-2020 was als volgt:  
Namens het team:  juf Annelies Gijsbertse, juf Hennie Wardenaar en juf Willemijn van der Kuilen 
Namens de ouders: Wim van de Brink, Barry Budding, opgevolgd door Stijn Postema en Teunie Morren 
 
Komend seizoen bestaat de samenstelling van de MR uit: Juf Elma Heij, meester Dirk van Vliet, juf Hennie 
Wardenaar en de ouders Wim van de Brink, Stijn Postema en Teunie Morren (voorzitter). 
 
Wanneer zaken volgens u besproken moeten worden op de MR-vergadering, dan horen we dat graag. 
Stuurt u dan een e-mail, of spreek een van ons een keer aan. Ook voor andere vragen of opmerkingen 
kunt u ons mailen: mr@kbskootwijkerbroek.nl. 
 
We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Namens de Medezeggenschapsraad, 
Teunie Morren 
 
Bijlage: Jaarverslag MR cursusjaar 2019-2020 
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Jaarverslag MR cursusjaar 2019-2020 
 
 
Samenstelling MR: 
Personeelsgeleding: Annelies Gijsbertse, Hennie Wardenaar en Willemijn van der Kuilen 
Oudergeleding: Wim van de Brink, Teunie Morren, tot februari Barry Budding, vanaf januari Stijn Postema 
 
Vergaderrooster: 
14 oktober 2019 / 15 januari 2020 / 22 april  2020 / 22 juni 2020 
 
Scholing; 
Dinsdag 11 december hebben leden van de MR een training gevolgd, met leden van de MR van andere scholen 

binnen ons bestuur, en leden van de GMR. De training gaf inzichten in de wet- en regelgeving met betrekking tot de 

MR.   

 
Samenvatting vanuit de notulen: 
14 oktober 2019 

Vanuit de personeelsgeleding is Willemijn van der Kuilen in de MR gekomen. De voortgang van de plannen van de 
renovatie zijn besproken. Ook kwam het onderwerp schooltijden en pauzes aan bod. Daarbij is besproken wat het 
doel is van het overnieuw overdenken van de schooltijden en wat het belang is voor alle betrokkenen. Over dit punt 
gaat er een traject van afstemming en vooronderzoek starten.  
Het werkplan voor de MR voor dit schooljaar is ook vastgesteld  
 
15 januari 2020 

Het team is samen aan de slag met de visie van de school. Hierover wordt kort gesproken. De trainingsavond voor de 
MR-leden van december is teruggekoppeld en de belangrijkste kennis/inzichten zijn gedeeld. De oudergeleding 
heeft gereageerd op het schoolplan en heeft naast kleine aanvullingen akkoord gegeven. Ook worden de taken 
onderling van de MR-leden duidelijker verdeeld.  
Naast deze vergadering zijn er overleggen geweest met betrekking tot overblijven en schooltijden. 
 
22 april 2020 

Deze vergadering via Google Meets plaats vanwege de intelligente lock-down. Er wordt nog geen les op school 
gegeven, dus ook de MR-vergadering was via het scherm/online. Als MR hebben we de waardering uitgesproken 
naar de leerkrachten over de ordelijke en prettige manier waarop er met de crisis en alle uitwerkingen is omgegaan 
vanuit de school. MR staat achter het conceptplan van de heropening na de meivakantie mits het bestuur er achter 
staat en er een duidelijke communicatie is naar de ouders. Ook zijn de GMR-agendapunten kort gedeeld met de MR 
en is de vakantieplanning voor schooljaar 2019-2020 benoemd. Het proces rondom overblijven en schooltijden is op 
pauze gezet, i.v.m. de corona-maatregelen en andere processen die spelen op school.  
 
29 juni 2020 

Het vertrek van Bea Keegstra is besproken. Het bestuur heeft de oudergeleding van de MR geïnformeerd vooraf de 
vergadering. Daarna is de formatie besproken en de zorgen gedeeld over de nog op te vullen dagdelen. De uren van 
de PMR zijn besproken en zijn niet conform de CAO. Dit neemt de MR als actiepunt mee. Ook het opstarten na de 
meivakantie, na het afstandsonderwijs, is besproken en iedereen vindt het fijn om dat er weer ‘gewoon’ gewerkt 
kan worden. Er is waarschijnlijk een vertraging opgelopen bij de renovatie/nieuwbouw van de school. Hierover volgt 
later meer nieuws. En we hebben afscheid genomen van juf Annelies.  
 
Ambities volgend cursusjaar: 

o Advisering richting het bestuur en personeel met betrekking tot de vrijgekomen directeursfunctie. 
o Het opstellen van een activiteitenplan en ambitieplan voor de MR voor komende 4 jaar 

 



Opgesteld: 
Datum: oktober 2020 
Door: Teunie Morren 

 
 


