
 

 

Jaarverslag MR CBS ’t Klinket        2019-2020 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS ’t Klinket van het schooljaar 

2019-2020. Een bewogen schooljaar met veel uitdagingen.  

Dit jaarverslag beschrijft in hoofdlijnen waar de MR zich het afgelopen schooljaar mee bezig heeft 

gehouden. Het doel is om de achterban (ouders en personeel) te informeren over de activiteiten van 

de MR. 

 

Samenstelling MR 

De samenstelling van de MR schooljaar 2019-2020 is als volgt: 

Louis Reijnhoudt voorzitter (afgevaardigde namens personeel) 

Carolien Schrijver/  lid (afgevaardigde namens personeel) 

Danitsja van der Veer  

Wendy Duijm  lid (afgevaardigde namens personeel) 

Elmy Leendertse-Osté lid (afgevaardigde namens ouders) 

Annemiek van Noort lid (afgevaardigde namens ouders) 

Marianne Meijers lid (afgevaardigde namens ouders) 

Martien le Clercq maakt geen onderdeel uit van de MR, maar schuift in de praktijk vanuit zijn 

directeursrol aan. 

 

Bijeenkomsten / vergaderingen 

30 september 2019 

09 december 2019 

30 maart 2020 

08 juni 2020 

 

Bespreekonderwerpen 2019-2020 

Verkeersmaatregelen Tramstraat 

De verkeersmaatregelen in de Tramstraat worden besproken en eind 2019 afgehandeld. 

 

Renovatie achterplein 

Na een flinke vertraging is in het voorjaar van 2020 het achterplein geheel gerenoveerd. 

 

Ontwikkelingen TMO 

Er zijn het gehele jaar volop ontwikkelingen over de TMO. Tot de herfstvakantie werd dit verzorgd 

door KOW, daarna namen de Maneblussertjes dit over. 

 

Invoering continurooster / ander schooltijden model 

De invoering van het vijf gelijke dagen model wordt besproken en goedgekeurd. Door het 

Coronavirus werd er al in het huidige schooljaar mee gestart. Knelpunten werden hierdoor direct 

opgemerkt en voor het komende schooljaar aangepast. 

 

 

 



 

 

Communiceren via Parro app 

Communicatie via de Parro app wordt uitgezet. Ook de extra kosten die dit met zich meebrengt 

worden besproken. 

Snappet 

Het werken met Snappet bevalt goed en vanaf komende schooljaar wordt hier in de groepen 5 t/m 8 

gebruik van gemaakt.  

 

Verhoging ouderbijdrage 

De verhoging van de ouderbijdragen (o.a. door extra kosten voor gebruik Parro app) wordt meerdere 

malen besproken en uiteindelijk wordt de bijdrage vastgesteld op €35,- per kind per schooljaar. 

 

Inspectiebezoek 

Het zogenaamde verificatiebezoek van de inspectie wordt besproken. Er volgt een zeer mooi 

inspectierapport, de inspectie is zeer onder de indruk van het aanbod kunst en culturele aspecten 

binnen de Primas-scholengroep. 

 

Begroting 2020 

De begroting voor 2020 wordt aan het begin van het jaar besproken en akkoord verklaard door de 

MR. 

 

Kledingbeurs- en culifair 

De najaarsbeurs wordt geëvalueerd. Het was wederom een groot succes, in mei zou de 

voorjaarsbeurs plaats vinden, echter door het Coronavirus is dit komen te vervallen. 

 

Formatieplan 

De formatie en groepsindeling voor 2019-20 wordt besproken en goedgekeurd. De ouders worden in 

de info van juni geïnformeerd. 

 

Schoolgids 2020-2024 

De schoolgids voor 2020-2024 is in de laatste vergadering van de MR besproken en vastgesteld. 

 

Schoolkalender 2020-2019 / vakantierooster 2020-2021 

De nieuwe schoolkalender en het vakantierooster worden binnen de MR besproken en goedgekeurd. 

Ook de urenverantwoording komt hierbij aan bod. 

 

Jaarverslag 2019-2020 

Het jaarverslag van de school wordt opgesteld door de directeur en besproken in de MR.  

 

Thuisonderwijs / inzet Miloo 

Het thuisonderwijs wordt geëvalueerd, de inzet van de digitale leer- en werkomgeving Miloo is 

hierdoor in een stroomversnelling geraakt. 

 

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 

De RI&E wordt besproken en verschillende knelpunten die in het rapport naar voren komen zijn 

inmiddels verholpen. 



 

 

Nieuwe MR leden / wisseling leden 

Personeelsleden Einde termijn: 

Louis Reijnhoudt September 2021 / herkiesbaar 

Carolien Schrijver/ 
Danitsja van der Veer 

September 2022/ herkiesbaar 

Wendy Duijm September 2020 / herkiesbaar 

  

Ouderleden  

Annemiek van Noort September 2021 / herkiesbaar? 

Elmy Leendertse-Osté September 2023 / herkiesbaar? 

Marianne Meijers September 2020 / herkiesbaar 

 

Overige zaken 

Overige thema’s die het afgelopen schooljaar ook aan bod zijn gekomen zijn: personele 

ontwikkelingen, ontwikkelingen rondom het Coronavirus, notulen GMR, tijdstip rapportgesprekken, 

doorstroom kleuters.  

 

Ook het komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles dat binnen de MR wordt 

besproken. Uiteraard kunt u als ouder ook onderwerpen inbrengen. De MR leden zijn persoonlijk te 

benaderen of via e-mail: lreijnhoudt@primas-scholengroep.nl (voorzitter). 

 

De notulen en het jaarverslag van de MR zijn terug te vinden op de website van de school. 
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