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Het afgelopen schooljaar heeft de MR 4 maal vergaderd, er is 1 vergadering (17-03) vervallen 

vanwege de sluiting van de school en andere prioriteiten op dat moment. De plannen voor de 

(gedeeltelijke) opening van de school zijn met de MR besproken. De MR heeft advies gegeven op de 

plannen die zijn gemaakt om de school weer te openen na de tijdelijke sluiting. 

Elk jaar stelt de MR speerpunten op waar de aandacht op gericht wordt. Dit jaar betroffen de 

speerpunten van de MR: 

- Verkeerssituatie 

o De drukte rond de school is uitgebreid met de gemeente besproken. Er is vorig 

schooljaar advies gegeven om de verkeerssituatie veiliger te maken en samen met de 

gemeente worden plannen vorm gegeven. Er zou een oplossing komen, dit is nu 

(tijdelijk) niet meer nodig omdat de verkeersdrukte is afgenomen in de Corona 

periode. 

- Integraal Huisvestings Plan 

o Dit huisvestingsplan voor scholen vanuit de gemeente is bekend en besproken met 

de MR. Volgend schooljaar wordt dit onderwerp verder gevolgd. 

- Communicatie met ouders vanuit de MR 

o Alle ouders hebben zich (deels opnieuw) voorgesteld in een nieuwsbrief en zijn voor 

alle ouders aan te spreken. Dit speerpunt is verder niet aan bod gekomen door de 

andere onderwerpen en het wegvallen van een vergadering. Dit blijft aandacht 

behouden en wordt zo nodig als nieuw speerpunt gekozen. 

- Tevredenheidsmetingen van ouders/ leerlingen/ leerkrachten 

o De tevredenheidsmeting van de leerlingen en leerkrachten is verplaatst naar volgend 

schooljaar vanwege de vele veranderingen door Corona. De tevredenheid van de 

ouders laat mooie resultaten zien. 

- Kwaliteitskaart MR 

o Er is een nieuw systeem met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten. De MR gaat een 

eigen kaart maken, dit is uitgesteld en wordt volgend schooljaar gedaan. 

- Schoolarrangement  

o Het arrangement is gestart op Het Windas en wordt mogelijk op meerdere scholen 

gestart. Tijdens de Corona periode is dit door gegaan, zowel online als in de school 

voor kinderen die de noodopvang bezochten. De MR wordt op de hoogte gehouden 

van de inzet en het resultaat van het arrangement voor de leerlingen. 

Verder zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen, dit betreffen terugkerende (jaarlijkse) 

onderwerpen. Bij deze onderwerpen heeft een MR een advies- of instemmingsrecht. 

- Ouderbijdrage 

o Deze blijft gelijk (al meerdere jaren) en hierop is een positief advies gegeven. Dit geld 

komt op een aparte rekening en het wordt in de algehele begroting van school 

opgenomen. 

- Vakantieplanning 

o Hier is advies over gegeven.  

- Oktobertelling (leerlingenaantal en groei/ krimp van de school) 

o De school laat al jarenlang een kleine groei zien. Er is nu nog plek voor alle groepen, 

maar dit blijft elk jaar een puzzel. De school heeft meer ruimte nodig. 

- Begroting 



o Hier is een positief advies over gegeven. 

- Groepsindeling volgend schooljaar wat betreft inzet personeel (formatie) 

o De leerkrachten hebben hier instemming in en hebben ingestemd met de verdeling 

voor het nieuwe schooljaar. 

- Werkverdelingsplan  

o Dit betreft de verdeling van de financiële middelen vanuit de overheid om de 

werkdruk te verlagen. De leerkrachten hebben hier instemming in en hebben 

ingestemd met het plan. 

 


