
Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Vliermeent schooljaar 2019-2020

De MR van de Vliermeent bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Oudergeleding Sarah Muiderman (voorzitter)
Willem-Jan van Dijk (lid)
Rogier van Soest(lid)
Laura Dijkerman(secretaris)

Personeelsgeleding Desiree van Harmelen
Elly Karis (tot januari 2020)
Annelous Oorthuijs
Elleke van de Vegt (vanaf januari 2020)
Annemieke de Ridder (vanaf januari 2020)

Per jaar worden 6 vergaderingen gehouden,waarbij de directie aanwezig is om diverse zaken toe te
lichten en de informatie direct gedeeld kan worden.

Het schooljaar 2019-2020 is vanaf maart een bijzonder jaar gebleken, vanwege de langdurige sluiting
door corona. De MR heeft in die tijd vaak contact gehad en frequenter dan normaal gebruikelijk is,
met elkaar vergaderd. Zeker bij het wederom openen van school is de MR nauw betrokken geweest
bij het meedenken over diverse maatregelen die genomen moesten worden.

De onderwerpen die dit schooljaar besproken zijn :

1. Notulen vergaderingen school
De notulen van alle geledingen van de school worden elke vergadering besproken en over diverse
onderwerpen toelichting gegeven aan de MR.

2. MR – OR
Er is een jaarlijks terugkerende afspraak tussen de MR en de OR. Hierin nemen we de begroting voor
het komende jaar door, doen een kascontrole (en kijken waar we kunnen helpen) en we bespreken
het jaarverslag. Dit overleg vindt plaats tussen Marjolein, penningmeester van de OR, en Rogier (lid
MR).
Afgelopen schooljaar heeft de afspraak vanwege Corona niet plaats kunnen vinden. Daarom wordt in
het schooljaar 2020-2021 een afspraak gemaakt waarbij de begroting en kascontrole van het huidig
en vorig schooljaar worden besproken.

3. Verkiezingen MR

Binnen de oudergeleding heeft Sarah in juni aangegeven zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Er zijn
geen andere reacties gekomen, daarom is Sarah herbenoemd in haar rol als voorzitter.

Vanuit de personeelsgeleding is Elleke van de Vegt dit schooljaar gestart als lid van de MR, als
vervanging van Elly Karis. Ook is Annemieke de Ridder gestart, als vervanging van Jolanda Harteveld.

4. GMR
Gedurende het schooljaar is er een wijziging geweest in de inrichting van de GMR. Er werd niet langer
een afvaardiging per school gezocht. Desondanks heeft Rogier aangegeven graag plaats te willen
nemen in de GMR. Op deze manier is de Vliermeent toch vertegenwoordigd.



5 Kinderstralen

Sinds het begin van het schooljaar zijn er in diverse samenstellingen, waar ook de MR steeds bij

betrokken is geweest, gesprekken geweest met KInderstralen. Over de organisatie merkte de

oudergeleding binnen de MR een toename in ontevredenheid onder de ouders. Door de corona

uitbraak en de schoolsluiting vanaf half maart, is er uiteraard gedurende de sluiting geen gebruik

gemaakt van Kinderstralen.

Na de heropening van de school vanaf de meivakantie, is Kinderstralen op een aangepaste manier de

overblijf gaan verzorgen. In de maanden die volgden, bemerkte de oudergeleding onvrede onder een

aantal ouders over onder andere de manier van communiceren vanuit Kinderstralen. Richting de

zomervakantie kwam e.e.a. tot een ‘hoogtepunt’ toen Kinderstralen aankaartte een tariefsverhoging

door te willen voeren. Op dat moment is er op initiatief van de MR een enquête uitgestuurd, die door

een groot deel van ouders en kinderen is ingevuld. De MR heeft de tariefsverhoging met behulp van

de (negatief gestemde) resultaten uit de enquête tegen kunnen houden en is tegen het eind van de

zomervakantie 2020 wederom, samen met de directie, met Kinderstralen in gesprek gegaan.

6 Bezetting directie

In het voorjaar is duidelijk geworden dat Natascha NIeuwenhuizen de nieuwe directeur zou worden
van de Vliermeent. Interim directeur Marlies van DOrp heeft daardoor ruim de tijd gehad om een
overdracht te verzorgen aan Natascha, zij kon daardoor snel en goed het stokje overnemen met
betrekking tot alle lopende dossiers.

7 Verbouwing

Gedurende schooljaar 2019-2020 zijn er ontwikkelingen geweest met betrekking tot de verbouwing,

zo is de vergunning goedgekeurd en zijn de eerste stappen gezet op zoek naar een aannemer.

Inmiddels wordt duidelijk dat de sloop van start zal gaan in januari 2021.

8 Termijnagenda

De MR stelt jaarlijks een termijnagenda op waar de belangrijkste onderwerpen zijn opgenomen.
Hierin is o.a. opgenomen:

- de jaarlijkse begroting
- de formatie voor het aankomende schooljaar
- toelichting op de cito gegevens
- het schoolplan
- de schoolgids
- het jaarplan van de Vliermeent
- samenstelling / verkiezing MR
- jaarplan MR


