
Beste ouders/verzorgers,

Hierbij het jaarverslag 2020-2021 van de Medezeggenschapsraad (MR).

De MR heeft wettelijke bevoegdheden voor inspraak bij beleid. Voorbeelden zijn financiën, huisvesting
en onderwijsbeleid. Bij sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, bij andere instemmingsrecht.

Beleidsmatige zaken raken de school als geheel en betreffen niet een individuele leerling. Binnen de
MR worden dan ook geen zaken die betrekking hebben op individuele leerlingen besproken. Dat wil
niet zeggen dat je als ouder niet bij de MR terecht kunt. Als MR stellen wij jullie feedback bijzonder op
prijs.

Data van de vergaderingen staan in de schoolapp, de jaarplanning hangt op de prikborden in de
school en de vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op de website van de school. De
vergaderingen zijn openbaar, tenzij door de voorzitter anders is aangegeven.

Het afgelopen schooljaar heeft de MR 6 keer vergaderd.

Samenstelling van de MR
De samenstelling van de MR was in 2020-2021 als volgt:

Personeelsgeleding (PMR):
● Marcia Modderaar (Voorzitter)
● Sonja Looman
Oudergeleding (OMR):
● Jacqueline Leers (Secretaris)
● Daphne de Bakker-Bouma

Vanuit de directie was Annemieke den Exter tijdens de vergadering aanwezig.

2020-2021: algemeen
● De MR had speerpunten geformuleerd die elke vergadering terugkwamen en kort werden

besproken: leerlingenaantal, digitaal onderwijs, Passend Onderwijs.
● De directie informeerde de MR regelmatig over de stand van zaken van de school, bijvoorbeeld

over stichtingsbrede zaken en de plannen en voortgang van de inhuizing van het
Hoogbegaafdenonderwijs. Daarnaast is o.a. gesproken over de (online) onderwijskwaliteit,
methodes die aan vervanging toe zijn, invulling van de 2 vacatures, resultaten van de enquête ‘de
Successpiegel’ onder ouders, leerlingen, leerkrachten en directie, welke zeer positief waren.

● Er is gepolst naar interesse onder ouders om MR lid te worden, i.v.m. het einde van de 3e termijn
van Jacqueline Leers. Er heeft zich niemand gemeld, daarom is zij in 2020-2021 aangebleven. In
schooljaar 2021-2022 wordt zij opgevolgd door Pauline Phoa, moeder van Marijn, groep 1-2.

En natuurlijks is er gesproken over Corona. Want wat was het opnieuw een gek jaar. Directie en MR
hebben een aantal keer telefonisch overleg gehad over de invulling van het online thuisonderwijs. De
lijnen waren kort en de samenwerking verliep goed. De MR prijst de manier waarop het team het
thuisonderwijs en daarna het vervolg in de groepen heeft opgepakt en vormgegeven.

In het schooljaar 2020-2021 heeft de directie onderstaande voorstellen ter advies of formele
instemming aan de MR aangeboden:
● Instemming: schooljaarplan 2020-2021 (MR)
● Instemming: schoolondersteuningsprofiel (MR)
● Instemming: besteding werkdrukverlagingsgelden (PMR)
● Instemming: formatieplan (MR)
● Instemming: jaaruren leerlingen (OMR)



● Instemming: jaaruren leerkrachten (PMR)
● Advies: onderbrengen van HB onderwijs in Comeniusschool
● Advies: voorstel om per 2024 een integraal kindcentrum te zijn
● Advies: schoolvakanties 2021-2022

Financiën MR
Er is geen geld uitgegeven.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
(Talent Primair) zijn ouders en/of personeel van bij de Stichting horende scholen vertegenwoordigd.
Rachel Kruijer nam in 2020-2021 namens de Comeniusschool deel aan de vergaderingen van de
GMR en informeerde de MR leden vervolgens in elke eerstvolgende MR vergadering.

Tenslotte
Mocht je vragen hebben over dit verslag, het door de school gevoerde beleid of het functioneren van
de MR, dan kun je altijd bij de MR leden terecht via m.modderaar@comeniusschool.nl, of één van ons
aanspreken op het schoolplein.

27 juni 2021
Namens de voltallige MR,
Jacqueline Leers
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