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Jaarverslag MR De Krullevaar 

Schooljaar 2020-2021 
Inleiding 

Hieronder treft u het jaarverslag aan van de MR van De Krullevaar. Dit jaarverslag geeft een 

beeld van de besproken onderwerpen, gegeven adviezen en genomen besluiten. 

 

Samenstelling MR 2020 - 2021 

De medezeggenschapsraad in schooljaar 2020 - 2021 bestond uit: 

 

Naam Geleding Rol Zitting sinds Zitting tot 

Inge Kroon Ouder Voorzitter 1 sep 2016 1 sep 2024 

Annechien Sloots Ouder  1 sep 2018 1 sep 2022 

Simone van Dijk Ouder  1 sep 2020 1 sep 2024 

Sabine Stofmeel Personeel  1 sep 2018 1 sep 2022 

Berber Kamstra Personeel  1 sep 2019 1 sep 2023 

Renée van Wijk Personeel  1 nov 2019 1 sep 2023 

 

Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 was er een vacature aan de kant van de 

oudergeleding. Deze vacature is opgevuld door Simone van Dijk.  

 

MR vergaderingen 

De MR is bijeengekomen op: 

Datum Locatie 

29 september Virtueel 

27 oktober Virtueel 

8 december Virtueel 

26 januari Virtueel 

2 maart Virtueel 

6 april Virtueel 

25 mei Virtueel 

13 juli Virtueel 
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Onderwerpen 

De MR heeft de onderstaande onderwerpen in 2020 - 2021 besproken: 

 

Ouderbijdrage 

De MR (oudergeleding) heeft de begroting voor 2020-2021 voor de ouderbijdrage 

goedgekeurd.  

 

Jaarplan en jaarverslag MR 

De MR heeft voor het schooljaar 2020-2021 een jaarplan MR opgezet en een verslag 

over de werkzaamheden van de MR over schooljaar 2019-2020 gemaakt. 

 

Schooltijden 

Er is gesproken over het aanpassen van de schooltijden naar een 5-gelijke-dagen-

rooster. De MR wilde een besluit over een nieuw rooster minimaal 6 maanden voor 

het nieuwe schooljaar nemen, zodat ouders en personeel ruimschoots de tijd hebben 

om zich hierop voor te bereiden. Dit onderwerp liep door vanuit het schooljaar 2019 -

2020. In dit schooljaar is besloten door de school dat er geen aanpassing in de 

schooltijden gewenst is op dit moment.   

 

Leermiddelen, faciliteiten en ICT 

Gesproken is over de diverse ICT-middelen. In 2020-2021 is er een pilot geweest 

met Snappets in groep 4. Daarnaast heeft er een sponsorloop plaatsgevonden, 

waarvan de opbrengsten naar verbetering van het plein gaan. 

 

Enquete thuisonderwijs 

Vanwege corona en de lockdowns heeft een deel van het onderwijs thuis 

plaatsgevonden. Om te evalueren hoe dat ervaren is, heeft er een enquete plaats 

gevonden. De MR heeft de resultaten, die positief waren, besproken. 

 

Formatie, taakbeleid en werkverdelingsplan 

De formatie, het taakbeleid en het werkverdelingsplan voor 2020 - 2021 is 

goedgekeurd door de personeelsgeleding van de MR. 

 

Begroting 

De MR heeft de begroting ingezien en goedgekeurd. 

 

Corona 

De MR is sparringspartner geweest voor de school inzake de coronaprotocollen. De 

MR heeft tevens getoetst of de directie zich houdt aan de corona protocollen en heeft 

daarbij het belang van ouders en leerkrachten afgewogen. Ook is meerdere keren 

besproken hoe de leerkrachten en ouders het ervaren.   

 

Schoolgids 2020-2021 

De MR heeft de schoolgids 2020-2021 beoordeeld en goedgekeurd.  

 

Schoolplan 

Het schoolplan is (deels) vervangen door ambitie en kwaliteitskaarten waarin per 

onderwerp de aanpak van het proces of de ambititie wordt weergegeven. Mede 
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vanwege corona is dit nog niet afgerond. Dit wordt doorgeschoven naar schooljaar 

2021-2022. 

 

Spelend leren en de leerpleinen  

De aanpak en de ambitie is besproken met de MR. De MR is op de hoogte gesteld 

van de ontwikkelingen hieromtrent.  

 

Nieuwe aanmeldingen 

Gesproken is over het centrale aanmeldsysteem waar we als school aan moeten 

gaan voldoen en de gevolgen die dat voor de school heeft. 

 

Diverse mails van ouders 

Er komen niet veel mails binnen van ouders bij de MR. Aan het einde van het 

schooljaar kwam een mail binnen over het systeem van Pleinwacht. Ook is er een 

mail binnen gekomen over de plaatsing van koelkasten. In overleg met de school 

heeft de MR op beide gereageerd. Daarnaast zijn er een aantal vragen gesteld over 

de corona-maatregelen. 

 

Evaluatie krullevaar-app 

Vanuit de school is een evaluatie gedaan over de Krullevaar-app die ongeveer 1,5 
jaar gebruikt wordt. De MR heeft meegekeken bij de vragen en de uitkomsten.  
 

NPO-gelden 

De MR keurt het plan voor gebruik van de gelden goed.   

 

 

Advies 

De MR heeft over de onderstaande onderwerpen advies uitgebracht: 

 

Studie- en vakantiedagen 

De MR heeft advies uitgebracht over de studie- en vakantiedagen. 

 

Corona 

De MR heeft advies gegeven op meerdere momenten in het jaar over 

versoepelingen van de corona-maatregelen. 

 

   

Instemming 

De MR heeft haar instemming gegeven over de onderstaande onderwerpen: 

 

Ouderbijdrage 

De MR (oudergeleding) heeft de begroting voor 2020-2021 voor de ouderbijdrage 

goedgekeurd.  

 

 Formatie 

 De personeelsgeleding heeft de formatie goedgekeurd. 

Formatie, taakbeleid en werkverdelingsplan 
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De formatie, het taakbeleid en het werkverdelingsplan voor 2020 - 2021 is 

goedgekeurd door de personeelsgeleding van de MR. 

 

 Begroting 

 De MR heeft de begroting gezien en goedgekeurd. 

 

Schoolgids 2020-2021 

De MR heeft de schoolgids 2020-2021 beoordeeld en goedgekeurd.  

 

NPO-gelden 

De MR keurt het plan voor gebruik van de gelden goed.   

 


