
Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Vliermeent schooljaar 2021-2022 
De MR van de Vliermeent bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. 
Oudergeleding   Joas Bijleveld (voorzitter)  

Laura Dijkerman (secretaris) 
Rogier van Soest (lid) 
Michiel Beute (lid) – sinds 09-2021 

  
Personeelsgeleding  Desiree van Harmelen 

Annelous Oorthuijs (gedurende het seizoen vervangen door Pascalle 
Bos) 

    Elleke van de Vegt 
    Annemieke de Ridder 
 
Per jaar worden minimaal 6 vergaderingen gehouden, waarbij de directie, in de persoon van 
Natascha Nieuwenhuizen, aanwezig is om diverse zaken toe te lichten en de informatie direct 
gedeeld kan worden. Indien nodig wordt er een extra vergadering ingepland. In voorkomende 
gevallen sluit een delegatie van de MR aan bij overleggen met andere gesprekspartners. 
 
Gelijk aan voorgaande schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 is het schooljaar van 2021-2022 
omgeven van de beperkende Corona-maatregelen. Dit was een terugkerend gespreksonderwerp bij 
de MR. Datzelfde geldt voor de voortgang van de verbouwing van het schoolgebouw van de 
Vliermeent aan de Vlierboomstraat. En het gebruik van de locaties aan zowel het Mari Andriessenerf 
en de Den Helderstraat. Van deze laatste leslocatie werd gebruik gemaakt voor de MR-
vergaderingen.  
 
Onderstaand een greep uit de vergaderingen van het afgelopen seizoen: 
 

1. Vergaderdagen 
In het schooljaar 2021-2022 werd er achtereenvolgens op 19 september 2021, 8 november 2021, 31 
januari 2022, 28 maart 2022, 1 juni 2022 en 28 juni 2022 vergaderd. Deze vergaderingen vonden 
plaats aan de hand van vooraf opgestelde agenda’s. En van de vergaderingen werden ook notulen 
opgesteld en vastgesteld. 
 

2. Verkiezingen MR 
Binnen de oudergeleding van de MR had Sarah Muiderman al aangegeven aan het einde van het 
seizoen 2020-2021 te zullen stoppen. Na bekendmaking en vraag naar kandidaten stelden twee 
ouders zich hiervoor kandidaat. Ouders werden in de gelegenheid gesteld om elektronisch te kiezen. 
Dit leverde een duidelijke winnaar op in de persoon van Michiel Beute, die met ingang van het 
nieuwe seizoen per september 2021 meedraaide met de MR. Aan het einde van seizoen heeft Laura 
Dijkerman aangekondigd te zullen stoppen. Tijdens de laatste vergadering werd zij bedankt voor al 
haar inspanningen en werk met name in het secretariaat. 
 

3. Audit 
In juni 2021 heeft een audit plaatsgevonden, waarvan de uitkomsten binnen de MR zijn gedeeld en 
bediscussieerd. De werkwijze van de audit, die vragen heeft opgeroepen is ter discussie gesteld 
binnen de GMR. 
 

4. Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022 
Het schoolondersteuningsprofiel van de Vliermeent is besproken binnen de MR. Dit profiel ziet toe 
op zorg die de school kan bieden, hoe kan worden gedifferentieerd. Ook de inzet van expertise door 
deskundigen komt hier aan bod. Alsmede de inzet van NPO-gelden.  



 
5. Voortgang van de verbouwing 

Terugkerend thema op de vergadering was de voortgang van de verbouwing. De MR constateert op 
verschillende momenten dat de voortgang geheel volgens planning verloopt. Dit betekent dat met 
ingang van het nieuwe schoolseizoen (2022-2023) de school aan de Vlierboomstraat weer kan 
worden betrokken. De MR juicht de voortgang enorm toe, omdat er bij menig andere basisschool in 
Den Haag sprake is van vertraging in uitgevoerde verbouwingen en gebruikmaking van tijdelijke 
leslocaties.  
 

6. Overblijf/ continu-rooster 
Omdat bij de tijdelijke leslocaties sprake is van permanente overblijf vraagt de MR hoe bij de nieuwe 
ingebruikname van de locatie aan de Vlierboomstraat invulling wordt gegeven aan de overblijf. Na 
overleg blijkt dat er geen continu-rooster zal worden aangeboden, maar dat ouders zich kunnen 
inschrijven voor overblijf, dan wel de kinderen thuis kunnen laten lunchen. Wel wordt opgemerkt dat 
in tegenstelling tot het seizoen 2021-2022 met ingang van 2022-2023 weer een bijdrage zal worden 
gevraagd. Deze is op jaarbasis € 170,- per kind voor volledige overblijf (4 dagen per week). De 
uitkomsten van een enquête onder personeel naar de overblijf werd ook betrokken in de discussie 
binnen de MR. 
 

7. Corona 
Gedurende het seizoen 2021-2022 was de Vliermeent (net als heel Nederland) geconfronteerd 
geweest met beperkende Corona-maatregelen. Tijdens vergaderingen is de MR periodiek bijgepraat 
over ontwikkelingen. De zorg was extra hoog toen ook leerkrachten met klachten uitvielen en dit een 
direct effect had op voortgang van lessen. In enkele gevallen kon er aan leerlingen geen onderwijs 
worden gegeven en moesten zij noodgedwongen thuis blijven. 
 

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

9. 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 

 


