
Jaarverslag MR 2021 – Kindcentrum de Vlieger 

 
Corona 
Corona is een terugkerend onderwerp geweest op de MR-overleggen. Bij versoepelingen en 
beperkingen zijn we door directie continu meegenomen in opgestelde brieven richting ouders en 
maatregelen die gelden in school. Dit was bijvoorbeeld bij de heropening van school (februari), 
schooltijden (april), kamp groepen 8 (juni), ouders in school (oktober) en lockdown (december) 
 
Schoolplein 
In 2021  is het plan om het schoolplein te veranderen geconcretiseerd. De directie heeft de MR bijna 
elk overleg op de hoogte gehouden van de plannen, de betrokken partijen en de aanpak.  
 
Goedgekeurde stukken 
De MR heeft bij verschillende stukken advies- en/of instemmingsrecht.  

• Evaluatie werkdrukgelden (instemming PMR januari)  
• Jaarverslag school (instemming PMR januari)  
• Begroting; o.a. invulling werkdrukgelden en gelden nationaal programma onderwijs 

(NPO) (adviesrecht MR)  
• Schoolplan (instemming PRM januari)  
• Schoolgids (instemmingsrecht OMR juni)  
• Formatie (instemmingsrecht PMR juni)  
• Vakantierooster (instemming MR juni )  
• Veiligheidsplan (instemming PMR december 

 
Verbinding GMR - MR 
Als MR wilden we graag een kortere lijn met de GMR, daarom hebben we de volgende actiepunten 
ondernomen: 

- Winny Schouten (lid GMR) heeft is aangesloten bij een MR-overleg om te informeren 
- twee MR-leden lezen de notulen van de GMR en doen elk MR-overleg een terugkoppeling 

hierover 
- Kelly Heuver (ouder van de Vlieger) is GMR-lid geworden en hierdoor is het makkelijker om 

verbinding te leggen met de GMR.  
 
Zichtbaarheid MR 
We hebben als doel gesteld meer zichtbaar te zijn voor ouders en te delen welke taken de MR 
uitvoert. Na elk overleg doen we daarom een korte verslaglegging in het komende Vliegernieuws.  
 
Scholing Ludo Plompen 
In september heeft de MR scholing gehad van Ludo, wat tot de volgende acties en kennis heeft 
geresulteerd: 

• Bij het maken van een agenda, schrijven we bij de punten: Heeft P en/of O instemmings- of 
adviesrecht? 

• Bij ad hoc situaties (bijv. code rood) geven we voorzitter mandaat om beslissingen te maken 

• Er is een taakverdeling gemaakt voor de MR-leden, zodat ieder bepaalde 
verantwoordelijkheden heeft.  

• Er wordt een jaarplanning gemaakt in afstemming met directie, zodat stukken (bijv. 
begroting, schoolplan, formatie) op tijd aangeleverd kan worden en de MR voldoende tijd 
heeft dit door te nemen en advies/instemming te geven.  
 

Kindcentrum de Vlieger 
Per 1 augustus is het contract met Prokino opgezegd en is er een nieuwe organisatie voor de 



VSO/BSO/kinderopvang gevonden: Breed en Kinderopvang Catent. In dit proces is de MR 
meegenomen 
 
Afgetreden en toegetreden leden 

- Afgetreden leden: Suzanne Huijsman (PMR), Bas Heideman (PMR), Caroline van Druten 
(OMR) 

- Toegetreden leden: Kars ten Hove (PMR), Agnes Groen (PMR), Melvin van Dijk (OMR) 
 
De samenstelling van de MR is nu als volgt: 

Personeel Start Termijn tot in ieder geval 

Lian Heestermans September 2018 September 2021 

Marieke Roos (secretaris) Augustus 2020 Augustus 2023 

Kars ten Hove Augustus 2021 Augustus 2024 

Agnes Groen Oktober 2021 Oktober 2024 

Ouders Start Termijn tot in ieder geval 

Michiel Kampman Mei 2019 Mei 2022 

Lesley Schellenbach Januari 2020 Januari 2023 

Femke Witjes Augustus 2020 Augustus 2023 

Melvin van Dijk Oktober 2021 Oktober 2024 

 
 
 


