
 
 
 
Jaarverslag van de MR, 2020 – 2021 
 
Afgelopen schooljaar, 2020-2021, was een heel bijzonder, hectisch en onvoorspelbaar jaar 
in verband met de corona epidemie. Zo ook in zekere mate voor de MR, al staat dat niet in 
vergelijking met het onderwijs en de maatschappij. Toch heeft de MR diverse overleg- en 
afstemmingsmomenten gehad, al was dit anders dan gebruikelijk. Hieronder een kort 
verslag. 
 
De samenstelling van de MR is als volgt: 

• Personeelsgeleding: Alice Nanninga en Els Enter 
• Oudergeleding:        Arie-Geert Timmers en Jacco Buisman 

 
De MR is afgelopen schooljaar slechts 1x formeel bij elkaar geweest. Dit was op 28 mei 
2021. De agenda was als volgt: 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Schoolse zaken (even bijpraten) 
5. Jaarstukken (even bijpraten en concepten bespreken) 
6. Voortgang Schoolprogramma en Menukaart en mogelijkheden voor de Rank 

(informeren concept) 
7. Nieuwe school 
8. Formatie 
9. Wijziging vrije dag groep 1 
10. Besluit wijziging margedagen 
11. Communicatie rondom aanstelling Jelmar 
12. Vrijwillige ouderbijdrage Wiscollect 
13. W.v.t.t.k. 

 
Normaal gesproken wordt hierboven de algemene agenda weergegeven, gevolgd door de 
besproken onderwerpen gedurende een schooljaar. Aangezien hierboven de enige agenda 
is weergegeven, heeft een opsomming van besproken onderwerpen gedurende het 
schooljaar geen toegevoegde waarde. Wel is er nog een online overleg geweest op 9 
november 2020 en is er via WhatApp het 1 en ander gecommuniceerd. Hier zijn geen 
notulen van. Maar tijdens deze communicatiemomenten ging het voornamelijk over corona 
gerelateerde zaken.  
 
Verder is er op 30 november 2020 een overleg geweest met Simon van der Wal naar 
aanleiding van een verwarrende communicatie tussen de MR van De Rank, Jansenius de 
Vries en de bestuurders Simon van der Wal en Aris Fickweiler. De oudergeleding van beide 
MR’en wilde graag een verkennend overleg over intensievere samenwerking tussen beide 



scholen. Uiteindelijk is besloten om dit overleg niet door te laten gaan en alleen met Simon 
even van gedachte wisselen en daarna als gehele MR (Personeels- en oudergeleding) van 
beide scholen. Reden was dat er nog van alles speelde op inhoudelijk onderwijs gebied 
waar de oudergeleding niet van op de hoogte was. Het was een prettig, open en helder 
gesprek met Simon waardoor een overleg tussen de MR’en en bestuurders niet meer nodig 
was en ook geen opvolging meer aan is gegeven. Inmiddels loopt er op bestuurlijk niveau 
een traject over een fusie tussen beide schoolbesturen en worden we dus hierdoor 
ingehaald. De MR houdt dit uiteraard in de gaten. Zie voor meer informatie 
https://www.vangoednaargoud.nu/ 
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