
 

 

Jaarverslag MR CBS ’t Klinket        2020-2021 

Voorwoord 

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

2020-2021. Een bewogen schooljaar met als grootste uitdaging de wereldwijde corona pandemie. 

  

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 2020-21 is als volgt: 

Louis Reijnhoudt voorzitter (afgevaardigde namens personeel) 

Danitsja van der Veer lid (afgevaardigde namens personeel) 

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 geen onderdeel van de MR, maar schuift in de praktijk vanuit zijn 

directeursrol aan. 

Komend schooljaar zal Danitjsa van der Veer waarschijnlijk de taak van voorzitter op zich nemen. Dit 

wordt nog verder afgestemd. 

 

Bijeenkomsten / vergaderingen 

28 september 2020   07 december 2020 

29 maart 2021    14 juni 2021 

 

Bespreekonderwerpen 2020-2021 

Corona 

Een terugkerend item elke vergadering zijn de ontwikkelingen rondom het corona virus. De hiermee 

gepaard gaande (deels) sluiting van de scholen en het thuisonderwijs. Hieruit voorvloeiend wordt 

een ventilatie onderzoek gedaan en de uitkomst besproken.  

 

Begroting 2021 

De begroting voor 2021 wordt in december besproken en akkoord verklaard door de MR. 

 

Formatieplan 

De formatie en groepsindeling voor 2020-2021 wordt besproken en goedgekeurd. De ouders worden 

in de info van juni geïnformeerd. Mede door de extra gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs 

zullen er extra leerkrachten worden aangetrokken.  

 

Schoolgids 2020-2024 

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

 

Jaarverslag 2020-2021 

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



 

 

Schoolkalender 2020-2021/vakantierooster 2020-2021 

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

Ook de urenverantwoording komt hierbij aan bod, ook met het continurooster komen de leerlingen 

ruim aan de verplichte uren. 

 

Snappet 

De ervaringen rondom Snappet worden besproken en er wordt komend schooljaar ingezet op 

implementatie vanaf groep 4, inclusief Chromebooks. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Er wordt komend schooljaar extra geld beschikbaar gesteld om evt. achterstanden weg te werken.  

’t Klinket heeft een zogenaamde schoolscan uitgevoerd op de vier belangrijkste gebieden (cognitief, 

sociaal-emotioneel, creatief en motorisch) om te achterhalen waar evt. achterstanden zijn opgelopen 

en hoe dit opgevangen kan worden. Er wordt vooral ingezet op extra personeel en kleinere groepen. 

  

Jaar (actie – verbeter) plan 

Het actiejaarplan wordt besproken. Er is veel niet tot uitvoer gekomen door alle maatregelen m.b.t. 

het corona virus. Deze zaken worden dus doorgeschoven naar het komende jaar. 

 

Rooster aftreden MR-leden 

 

Personeelsgeleding Einde termijn: 

Louis Reijnhoudt September 2021 / niet herkiesbaar 

Danitsja van der Veer September 2022 / herkiesbaar 

Wendy Duijm September 2023 / wordt opgevolgd 
vanaf september 2021 

  

Oudergeleding Einde termijn: 

Annemiek van Noort September 2021 / opnieuw herkozen 

Elmy Leenderte-Osté September 2022 / herkiesbaar? 

Marianne Meijers September 2023 / herkiesbaar 

 

Overige zaken 

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

ontwikkelingen, bezoek van de minister aan school, notulen GMR, tijdstip & vorm (digitaal/fysiek) 

rapportgesprekken, aanleg zonnepanelen, buitenlessen, nieuwe methode technisch lezen (groep 4).  

 

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: dvanderveer@primas-scholengroep.nl. 

 

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

 

Juni 2021 
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