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1. De samenstelling van de MR 2020-2021 

 
Oudergeleding  
Voorzitter Chantal S. (lid sinds oktober 2019) en secretaresse Ronel T. (lid sinds oktober 2018)   
 
Personeelsgeleding  
Daan W. (lid sinds september 2020) en Marian van B. (lid sinds september 2020) 
 

2. De behandelde onderwerpen 
 
We hebben op 13 oktober 2020 en 9 maart 2021 vergaderd (via Teams i.v.m. Corona). 
Daar hebben we gesproken over: 

 Inspectiebezoek 12 oktober 
 Evaluatie start schooljaar (anders dan anders i.v.m. Corona) en de startdienst (zonder 

ouders) 
 Evaluatie thuisonderwijs half december t/m februari 
 P&O/arbo 
 Voorstellen MR-leden in Kraatsjournaal i.v.m. zichtbaarheid 
 Taakverdeling binnen MR / positie MR t.o.v. bestuur/directie 
 Meerjarig beleidsplan 
 Kwaliteitsbeleid 
 Financiën 

 
  



3. Het overleg met het bestuur 
 
Tijdens de bestuursvergaderingen op 16 november 2020 en 27 mei 2021 (via teams i.v.m. Corona) en 
tijdens een overleg met 2 TZH begin van het schooljaar is er samen met directie en toezichthouders 
van gedachten gewisseld over: 
 

 Positie MR/TZH incl. communicatie onderling 
 Bouw 
 Corona  
 NPO subsidie t.b.v. het wegwerken van leerachterstanden 
 Inspectie 
 Jaarplan 2021 / evaluatie jaarplan 2020 
 Evaluatie ALV 
 P&O: zieken, pensioneringen en formatie 
 Onderwijs, o.a. NPO en thematisch onderwijs 
 RIE (arbo en veiligheid) 
 Vakantierooster 
 Jaarrekening 
 Financiën, o.a. vaststelling ouderbijdrage en bijdrage kamp en voorjaarsrapportage 

 
Over de diverse maatregelen op school m.b.t. Corona is tussentijds steeds overleg geweest met de 
directie. 
 
 

4. Vooruitblik 2021-2022 
 
Komend jaar zal de MR zich blijven inzetten voor de kwaliteit van het onderwijsbeleid op SmdB “De 
Kraats”.  We zetten in op verdere professionalisering van de MR op basis van de taakverdeling die we 
afgelopen jaar hebben gemaakt. Hierin gebruiken we een pro-actieve houding. 
We gaan dit jaar ook zorgen voor een goede aansluiting bij het bestuur van SmdB “De Kraats”, o.a. 
door waar nodig tussentijdse contactmomenten en door het bestuur op de hoogte te houden van 
wat we doen. Ons doel: een goede afstemming voor een gezonde school!  

 
  


