
MR verslag schooljaar 2020-2021 
 

1. De MR leden 
 
De MR bestond in het schooljaar 2020-2021 uit negen leden: 
 

Oudergeleding Leerkrachtgeleding 

1. Ellen Dijkmeijer (voorzitter) 2. Jenneke Klijn 

3. Susanne Laane (tevens GMR) 4. Marijke Plukker 

5. Sarra Damman (tevens GMR) 6. Kirsten Rietbergen 

7. Ellen van Doorne  

8. Melissa Kissoondut (deels)  

9. Lisette Desain (notulist)  

 

2. Vergaderingen 
De MR heeft een adviserende en/of controlerende taak op beleidsmatig niveau t.a.v. de 
ontwikkelingen rond de school. Bij sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en bij 
andere onderwerpen adviesrecht. Onderwerpen waar wij het over hebben zijn bijvoorbeeld: het 
veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, ondersteunende werkzaamheden ouders, het 
schoolplan en sponsoring. De MR houdt zich dus bezig met de kwaliteit van het onderwijs en dient 
niet als vervanging van de klachtencommissie. Een uitgebreidere beschrijving over de onderwerpen 
die wij bespreken, staan omschreven in het reglement van de medezeggenschapsraad. Het eerste 
gedeelte van onze vergaderingen wordt bijgewoond door de directeur, Nicole de Lange. 
 
In het schooljaar 2020-2021 heeft de MR zes keer vergaderd: 

Vergaderdata Vergaderwijze 

1. 7 september 2020 online 

2. 27 oktober 2020 online 

3. 12 januari 2021 online 

4. 9 maart 2021 online 

5. 27 mei 2021 online 

6. 24 juni 2021 op school 

 

3. Agendapunten 
 

3.1 Vaste agendapunten 
Elke vergadering kent een aantal vaste agendapunten. Dit zijn: 

- Mededelingen 
- Post: hierin wordt de post (mail) besproken die de MR heeft ontvangen van bijvoorbeeld ouders 

of vanuit de GMR 
- Notulen 
- Terugkoppeling vanuit GMR (grote MR): hierin bespreken we de bespreekpunten/acties die 

tijdens de GMR zijn besproken. De GMR is de overkoepelende MR van Florente. 



- Update gebouw/groepen/personeel: hierin worden eventuele knelpunten rondom genoemde 
zaken gedeeld dan wel besproken in de MR. 

 
Daarnaast kent elk schooljaar zijn vaste agendapunten: 
 
- Presentatie en evaluatie jaarplan (eerste en laatste MR vergadering) 
- Voorstel schoolvakanties (laatste MR vergadering) 
- Formatie voor het nieuwe schooljaar (laatste MR vergadering) 
 

3.2 Bespreekpunten van schooljaar 2020-2021 
In het afgelopen schooljaar waren er twee grote bespreekpunten die zo vaak geagendeerd stonden 
dat ze als vaste agendapunten werden beleefd: 
- Alles rondom Corona: maatregelen en beleid 
- Verkeersituatie 
 

3.2.1 Corona 
Zaken die we rondom corona vaak met elkaar hebben besproken zijn:  

- Het coronaprotocol 

- Het thuisonderwijs 

- Noodopvang 

- Communicatie over maatregelen en thuisonderwijs 

 

3.2.2 Verkeersituatie 
Al geruime tijd is er (grote) onvrede over de onduidelijke en onveilige verkeerssituatie rondom 

onze en de Bekemaschool en de verkeersweg van huis naar school.  

Er is veel en herhaaldelijk contact gezocht (en soms gevonden) met de beleidsafdeling van de 

gemeente. Er is ingesproken in de raadsvergadering. Er is een aanvraag gedaan voor een extra 

fietsenrek aan de kruidenommegang kant van de school (zonder succes) en er is contact gezocht 

met Veilig verkeer Nederland. Deze laatste heeft een rapport opgesteld in het voorjaar van 

2021. De afwikkeling hiervan door de gemeente wordt ook komend schooljaar door de MR van 

zowel de Bekemaschool als de Grote Beer gevolgd. 

 

4. Vervolg in schooljaar 2021-2022 
 
Aan het eind van schooljaar 2020-2021 hebben Ellen Dijkmeijer, Susanne Laane, Melissa Kissoondut 
en Sarra Damman afscheid genomen als MR lid. Sarra Damman heeft toegezegd deel te blijven 
nemen aan de GMR en daarvan verslag uit te brengen aan de MR. 
 
Berteun Damman is als nieuw lid verwelkomd en Lisette Desain heeft Ellen opgevolgd als voorzitter. 
 
 


