
Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Vliermeent schooljaar 2020-2021

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)
(gedurende schooljaar Willem-Jan vervangen door Joas Bijleveld)

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

Per jaar worden minimaal 6 vergaderingen gehouden,waarbij de directie aanwezig is om diverse
zaken toe te lichten en de informatie direct gedeeld kan worden. Indien nodig wordt er een extra
vergadering ingepland.

Net zoals in het schooljaar 2019-2020, is ook schooljaar 2020-2021 een bijzonder jaar geweest door
de geldende corona-maatregelen. Op die momenten dat de situatie daarom vroeg, is de M.R. steeds
bereid geweest om mee te denken en advies te geven over de omgang met diverse maatregelen.

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).
In schooljaar 2019-2020 heeft dit structurele overleg vanwege de corona-maatregelen niet plaats
kunnen vinden, en is dit ingehaald in schooljaar 2020-2021.

3. Verkiezingen MR
Binnen de oudergeleding van de M.R. heeft Willem-Jan wegens een verhuizing afscheid moeten
nemen van de M.R. Nadat er verkiezingen zijn uitgeschreven, is Joas Bijleveld toegetreden als nieuw
lid. Tegen het einde van schooljaar 2020-2021 heeft Sarah aangegeven haar lidmaatschap van de
M.R. na jaren actieve deelname te willen staken. Sinds dat moment heeft Joas de rol van voorzitter
op zich genomen.
Er zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven, waarbij zich meerdere enthousiaste kandidaten
aanmeldden. Na een echte verkiezing is Michiel in schooljaar 2021-2022 toegetreden als nieuw lid
van de M.R.



4. GMR
Rogier is namens de Vliermeent steeds lid gebleven van de GMR en heeft niet alleen de M.R. steeds
geïnformeerd over zaken vanuit de GMR, maar ook suggesties en vragen vanuit de Vliermeent weer
meegenomen naar de GMR.

5 Overblijf

De start van de her-/nieuwbouw van school in februari 2021, is een natuurlijk moment geweest om

de samenwerking met Kinderstralen te beëindigen. Na herhaalde gesprekken met zowel het bestuur

van Kinderstralen als de coördinatie op school, bleek uiteindelijk dat door het verblijf van de kinderen

op gebouwen verder weg van school, er geen ruimte meer te zijn voor kinderen om thuis te gaan

lunchen. Daarmee werd het inzetten van Kinderstralen overbodig. Er is voor een oplossing gekozen

waarbij de leerkrachten met de kinderen eten in het klaslokaal en de kinderen onder begeleiding van

“De Sportieve Pauze” buitenspelen. Zo hebben ook de leerkrachten een pauze.

Gedurende schooljaar 2021-2022 zal gekeken worden naar hoe de overblijf georganiseerd wordt bij

het terugkeren naar het verbouwde pand vanaf september 2022.

6 Verbouwing

Eindelijk was het dan zover, vanaf januari 2021 is eerst de sloop gestart en bij het ingaan van

schooljaar 2021-2022 is de nieuwbouw al een heel stuk gevorderd. Tot nu lopen de plannen volgens

schema, wat betekent dat de verbouwing tegen de zomervakantie in 2022 zal zijn afgerond.

Schooljaar 2022-2023 zal dan ook zeer waarschijnlijk direct in een mooi (ver)nieuw(d) schoolgebouw

kunnen starten!

7 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


