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Inleiding 
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van openbare jenaplanschool de Mheen. Dit 

jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 

2020-2021.  

Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen ouderleden en drie door het team 

gekozen personeelsleden. De leden zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij de Mheen. Vanuit 

deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te 

leveren aan een plezierige en veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op deze 

school. De raad spreekt voor zowel ouders en leerlingen als personeel.  

De MR bestaat bij het schrijven van dit verslag uit drie ouders en drie personeelsleden. Zowel de 

ouderleden als de personeelsleden zijn afspiegeling van de school, doordat zij verdeeld zijn over de 

verschillende bouwen.  

 Zitting sinds  Functie 

Personeelsgeleding   

Anita Kalma (onderbouw) Oktober 2017  

Agnes Jansen (middenbouw) Maart 2019  

Eline Huigen (bovenbouw) September 2013 (termijn verlengd)  

Oudergeleding   

Karin van ’t Hof (bovenbouw) September 2017 (vertrek juli 2021) Voorzitter 

Ellen van den Noort (onderbouw) Januari 2018  

Nanouk van Tol (middenbouw) December 2018 Secretaris 

 

Werkwijze 
Op basis van deze jaarplanning wordt de agenda van de vergadering gemaakt door de voorzitter. Op 

de jaarplanning staan onderwerpen die aan bod moeten komen conform de wet op de 

Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en de schoolgids. Daarnaast zijn er 

jaarlijks extra onderwerpen die geagendeerd worden op verzoek van leden van de MR.  

Vergaderfrequentie 
In het schooljaar 2020-2021 heeft de MR zes keer vergaderd. Op verzoek is de directeur bij alle 

vergaderingen volledig aanwezig geweest. Deze vergaderingen hebben dit jaar in verband met de 

geldende Corona-maatregelen allemaal digitaal plaatsgevonden. Daarnaast zijn lopende zaken per e-

mail behandeld en is een aantal MR-leden gevraagd om documenten mee te lezen. Naast de MR 



vergaderingen zijn de leden in kleiner verband samengekomen om namens de MR deel te nemen aan 

werkgroepen. Dit schooljaar is geen gebruik gemaakt van de openbaarheid van de vergadering.  

Onderwerpen die veel aandacht gehad hebben tijdens dit MR jaar 
 

Continurooster 

Het eerste halfjaar heeft grotendeels in het teken gestaan van de aanpassing van de schooltijden. Na 

een uitgebreide eerste peiling onder de ouders en gesprekken met het team werd steeds duidelijker 

dat een aanpassing van de schooltijden wenselijk was. De Coronamaatregelen gaven al snel de 

mogelijkheid om ervaring op te doen met nieuwe schooltijden. In het najaar heeft de MR, na een 

tweede ouderpeiling, besloten positief te adviseren over een verandering in de schooltijden. Voor de 

doorvoering van het nieuwe rooster, is door zowel ouders als leerkrachten gesteld, dat de nieuwe 

schooltijden wel voldoende rust en pauze voor leerkrachten mogelijk moest blijven maken. Er is 

daarom gekozen voor een pauzerooster, waarbij ook door school aangestelde vrijwilligers ingezet 

zullen worden. De MR daarom akkoord gegaan met een vrijwillige bijdrage van de ouders om de kosten 

voor deze inzet te realiseren. Deze bijdrage van 1 euro per maand per kind is tot op heden nog niet 

geïnd; vanwege Corona mogen wordt er momenteel niet gewerkt met vrijwilligers en het is gelukt om 

dit intern op te vangen met de inzet van ambulant personeel en vrijwilligers. 

De eerste maanden werken met de nieuwe schooltijden zijn inmiddels positief geëvalueerd. Omdat 

deze eerste ervaringen ook sterk onder invloed staan van de maatregelen als gevolg van Corona 

houden we zeker een vinger aan de pols.  

Kinderraad 

In september kwamen toenemende vragen binnen bij de MR over leerlinggebonden zaken. In 

samenspraak met de directeur is daarom sinds dit najaar een kinderraad actief. De kinderraad denkt 

mee over schoolbeleid dat hen aangaat, zoals het nieuwe schoolplein. 

Communicatie ouders App 

In navolging van het schooljaar 2019-2020 is in het najaar van 2020 weer actief contact gezocht met 

Leerplein055 over de ingezette schoolcommunicatiemiddelen, waaronder de Leerplein app. Dit heeft 

geleid tot een evaluatie van de schoolapp en uiteindelijk heeft de Stichting besloten over te gaan tot 

de inzet van een voor onze school nieuwe app: Parro. De MR is een groot voorstander van deze 

overstap en wij ervaren de app dan ook als toegankelijker, gebruiksvriendelijker en veiliger.  

Verkeersveiligheid en een eventueel groener plein 

Ook dit jaar is de MR actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom de verkeersveiligheid 

rond de school. Inmiddels zijn de inspanningen op dit gebied (die gaan leiden tot verschillende 

aanpassingen rondom de school) in een verregaand stadium en zijn ze samengevoegd met plannen om 

het schoolplein te vergroenen. Op die manier kunnen we de situatie op het plein en rondom de school 

niet alleen veiliger maken maar ook duurzamer en aantrekkelijker om te spelen.  

Naast bovenstaande punten zijn ook andere punten aan de orde gekomen zoals:  

- Het is bij het vakantierooster gesproken over het aantal uren dat besteed wordt aan les, 

studiedagen en vakantie.  

- Dit jaar is de formatie en de personele bezetting een extra uitdaging omdat de 

leerlingaantallen over de drie bouwen komend jaar onevenredig verdeeld is. De MR heeft 



positief geadviseerd over de inzet van een vierde bovenbouwgroep die bekostigd kan worden 

met de inzet van de NPO gelden.  

- Officiële documenten: Het jaarverslag, de begroting en de jaarrekening zijn besproken en 

(soms met enkele opmerkingen en aanpassingen) goedgekeurd 

Speerpunten voor 2021-2022 
Binnenkort neemt Karin (onze huidige voorzitter) na vele jaren afscheid van de MR, omdat haar jongste 

zoon de school gaat verlaten. Na een spannende verkiezing is inmiddels bekend dat Merijn onze 

gelederen zal komen versterken. Dit betekent dat we na de zomer met een nieuwe samenstelling en 

nieuwe voorzitter zullen starten. Ook binnen deze nieuwe samenstelling zal de MR zal zich blijven 

inzetten voor een veilige en goede leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op school, 

samen met de directeur. Verkeersveiligheid en het groene plein blijven onze aandacht houden, net als 

de communicatie met ouders.  

Tenslotte 
Als MR hebben we het voornemen om ook komend schooljaar kritisch en positief mee te kijken naar 

alles wat ons voorgelegd wordt. Denk jij dat er een bepaald onderwerp terug moet komen op onze 

agenda, dan horen wij dat graag.  

 

Apeldoorn, juni 2021 

Nanouk van Tol (secretaris)    


