
Jaarverslag MR de Vlieger schooljaar 2020/2021 

 

We hebben dit jaar 6x vergaderd, 5x via beeldbellen, de laatste x live. 

In de vergaderingen werden we op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen school en 
Stichting Ronduit, dachten we mee over schoolzaken en bespraken onderwerpen die door ouders 
werden aangedragen. 

 

September  

Deze vergadering was er aandacht voor het dilemma dat door Corona niet altijd een leerkracht 
beschikbaar is voor een klas. We ondersteunden school in de gedachte dat school zorgdraagt voor 
verantwoord onderwijs. Wat kan betekenen dat leerlingen thuis moeten blijven als er geen 
leerkracht beschikbaar is. Hoe ingewikkeld dit ook kan zijn voor ouders. 

We bespraken dat doordat de nieuwsbrief minder vaak komt, en ouders niet mee de school in 
kunnen, er contact en informatie gemist worden door ouders. De bedoeling is dat elke leerkracht 
minstens 1x/2 weken een bericht stuurt over waar ze in de klas mee bezig zijn. Dit vraagt nog 
aandacht. 

Onze actie richting het bestuur met betrekking tot de schoonmaak, is serieus opgepakt. En de 
directie is hier ook heel actief in gebleven. Dit heeft tot verbeteringen geleid, maar we zijn nog niet 
helemaal tevreden. Het blijft een punt van aandacht 

We kregen de vraag van een ouder of er niet meer gedaan kan worden aan Engelse les. School heeft 
feedback van voortgezet onderwijs gekregen dat hier meer dan genoeg aan gedaan wordt. Dit wordt 
met betreffende ouder gecommuniceerd 

Gevraagd wordt om in de nieuwsbrief nogmaals aandacht te besteden aan het feit dat op het 
schoolplein roken en honden niet zijn toegestaan 

Oudergeleding heeft veel teleurgestelde reacties gehoord op de rapporten van juni. School neemt 
deze reacties serieus en er zal worden gekeken naar hoe het beter kan. Benadrukt wordt dat de vorm 
van juni eenmalig was vanwege Corona 

Oktober  

We kwamen terug op de rapportgesprekken in juni. Hier wordt weinig gebruik van gemaakt, wellicht 
omdat de uitnodigingstekst niet als heel uitnodigend wordt ervaren. Er wordt gekeken naar een 
andere formulering. 

Ook dachten we na over hoe we ouders beter kunnen  informeren over waar we in de MR mee bezig 
zijn. We besloten de nieuwsbrief hier actief voor te gebruiken. 

Januari  

We werden geïnformeerd over het inspectiebezoek en de personele wisselingen. We bespraken de 
ervaringen met onderwijs op afstand. Genoemd werd dat het voor de WIFI-verbindingen thuis soms 
lastig is als verschillende kinderen op dezelfde tijd online les moeten volgen. Gevraagd werd of hier 
in de planning rekening mee gehouden kan worden. Hoewel het probleem werd onderkend, werd 
ook duidelijk dat dit organisatorisch erg lastig is. 



We evalueerden de schoonmaak nogmaals. Het gaat opnieuw iets beter en blijft nog steeds een punt 
van aandacht. 

We hebben teleurgestelde geluiden gehoord over de Sint- en Kerstvieringen. We communiceren 
deze met de Ouderraad en Feestcommissie. 

We staan stil bij de werkdruk. Die wordt als hoog ervaren doordat werk nu heel anders ingevuld 
wordt. Hier is aandacht voor vanuit de directie. 

Nu de school dicht is, rijzen er vragen over de vrijwillige ouderbijdrage voor de Tussenschoolse 
Opvang. We krijgen hier uitleg over en de directie zal dit ook met de ouders communiceren. 

We worden geïnformeerd dat de rapporten vanwege de lockdown worden uitgesteld.  

 

Maart  

We worden erover geïnformeerd dat sommige zaken blijven liggen omdat de organisatie rondom 
Corona veel extra werk en tijd kost van iedereen. Ook worden we op de hoogte gesteld van de 
formatie van volgend jaar. 

Het schoolthema en de festiviteiten rondom het jubileum zijn uitgesteld vanwege Corona. Wel is 
aandacht besteed aan de Week van de Openbare School 

We bespreken de begroting en gaan ermee akkoord. Compliment voor de duidelijkheid. 

Een ouder gaf aan dat ze het idee had dat er overdreven bezuinigd wordt op materialen, 
bijvoorbeeld voor topo-toetsen en knutselmateriaal. Dit wordt niet herkend door de aanwezigen, 
maar is wel een punt om met de betreffende leerkracht te bespreken. 

Er wordt gewerkt aan de aanschaf van nieuw buitenspelmateriaal. 

We vragen school om via de nieuwsbrief het gebruik van mondkapjes op het schoolplein te 
benadrukken. 

We stemmen in met stukken van de GMR. En attenderen school er op dat de kerstvakantie start op 
24-12-2022  om 12.00. We geven ter overweging hier een studiedag in te plannen 

 

April  

We hebben een extra vergadering gehouden. Hierin werden we geïnformeerd over de gelden die de 
overheid ter beschikking gaat stellen aan scholen om negatieve effecten van de pandemie aan te 
pakken (NPO gelden). School is bezig de hiaten die zijn gevallen in kaart te brengen, zodat hier een 
plan op kan worden gemaakt.  

Verder bespraken we dat de vacatures die waren ontstaan voor komend jaar zijn opgevuld. We 
kregen informatie over de invulling van de besteding van de werkdrukgelden en de vakantieplanning. 
Ons voorstel om 24-12-2022 tot studiedag te maken bleek niet haalbaar, omdat dit zou betekenen 
dat leerkrachten juist extra lang zouden moeten werken die dag. 

 

  



Mei  

We kregen informatie over personele wijzigingen en de groepsbezetting voor komend jaar. We 
bespraken het jaarplan en vroegen aandacht voor het visueel maken van de leerresultaten.  

Ook bespraken we de plannen van school voor de inzet van de NPOgelden en hoe tot deze keuzes is 
gekomen.  

 

Juli  

We keken terug op het afgelopen schooljaar en namen we afscheid van PMR-lid Danique. Binnen 
school is geworven voor een nieuw PMR-lid. Ook is er een oproep gekomen voor een nieuw lid vanuit 
de ouders. Hier kwam één reactie op, maar die was ruim na de sluitingstermijn. Komend jaar komt er 
weer nieuwe ruimte in de MR, wellicht is deze ouder dan nog steeds geïnteresseerd. Gelukkig heeft 
Linda zich bereid verklaard om in de MR te blijven. 

 

Namens de MR 

Nicole Waijers, voorzitter 

 

 


