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Leden MR 
Samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR) schooljaar 2020 - 2021: 

Personeelsgeleding Oudergeleding 
Henny Dullens Marieke Brouwer (voorzitter) 
Erin van Duren (secretaris) Laurence Barning 

 
Met ingang van schooljaar 2021 - 2022 zal Erin van Duren aftreden en zal Jessie Levering deelnemen 
als personeelsgeleding. 
 
Vergaderingen 
De MR heeft afgelopen schooljaar vijf geplande vergaderingen gehad.  Marieke heeft vanuit de 
oudergeleding de rol van voorzitter vervuld en Erin vanuit de personeelsgeleding de rol als secretaris. 
De rol van penningmeester wordt niet ingevuld, dit houden we ongewijzigd (zie huishoudelijk 
reglement). Jessie heeft de laatste twee vergaderingen deelgenomen aan de MR vergaderingen als 
gast. Louise Witvliet is namens de directie bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Louise heeft de 
MR geïnformeerd over nieuws met betrekking tot directieaangelegenheden en algemene zaken. 
 
GMR 
Vanuit locatie De Leilinde nam Wouter van der Wijst voor het laatste jaar deelgenomen aan de 
Kennis GMR. Voor verdere informatie over de GMR kunt u terecht op de website van OPOPS/GMR.  
 
Coronaperiode / thuiswerken 
De school heeft het gehele schooljaar te maken gehad met bepaalde maatregelen vanuit het RIVM. 
Naast de geplande vergaderingen heeft de MR dit schooljaar opnieuw te maken gehad met een 
Corona periode waar snel en adequaat op gereageerd moest worden. In januari is een extra MR 
vergadering geweest om de protocollen, die al waren opgesteld vanuit de vorige lockdown, opnieuw 
te bespreken. De evaluaties vanuit de enquête over het thuiswerken zijn hierin meegenomen. Op 
basis van de informatie zijn enkele aanpassingen gedaan m.b.t. het thuiswerken. 
 
De GMR heeft zich bezig gehouden met de ventilatiesystemen op de scholen binnen OPOPS, zodat 
dit conform de regels is. Uit rapportage is gebleken dat het ventilatiesysteem op De Leilinde naar 
behoren is. Wel zijn er in alle lokalen CO2 meters geplaatst.  
 
Door de lockdown en Coronamaatregelen zijn niet alle punten van het schoolplan dit schooljaar 
uitgevoerd. Enkele punten zijn doorgeschoven later in het schooljaar of naar het nieuwe schooljaar. 
Het schoolplan wordt niet aangepast, dus alle punten moeten uiteindelijk wel binnen de periode van 
het schoolplan (meerjarenplan) gerealiseerd worden. 
 
Formatie 
De MR is geïnformeerd over de overwegingen binnen de formatie. Gezien een tijdelijke terugloop 
van het aantal leerlingen zou er minder formatie beschikbaar zijn. Dit wordt nu opgevangen vanuit 
de NPO subsidiegelden. De bestuurder heeft hiervoor goedkeuring gegeven.  
De personeelsgeleding van de MR heeft instemming gegeven op het formatievoorstel en 
werkdrukgelden. 
 
Andere schooltijden 
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Met de overgang naar het continurooster is nu het gelijktrekken van de schooltijden aan de beurt. 
Het afgelopen jaar zijn de spelregels en mogelijkheden van Wasko hiervoor onderzocht. Het team is 
hierbij betrokken geweest. In het nieuwe schooljaar zullen ouders middels een enquête kunnen 
aangeven wat hun wensen zijn rondom de nieuwe schooltijden. De voorbereidingen hiervoor zijn het 
afgelopen jaar getroffen. De MR oudergeleding heeft vooral gekeken vanuit ouderoogpunt en 
terugkoppeling gegeven. Ouders zullen in het nieuwe schooljaar via een PowerPoint geïnformeerd 
worden over de mogelijkheden, waarna vervolgens de enquête wordt uitgezet. 
 
Nationaal programma onderwijs (NPO) 
Het NPO voorziet scholen van subsidie om in de komende twee jaar de Corona achterstanden weg te 
werken. Ter verantwoording van die gelden heeft de school een Schoolscan moeten maken en zijn de 
M-Cito’s en Zien! geanalyseerd.  
Via een menukaart kan gekozen worden waar het subsidiegeld voor wordt ingezet. Op basis hiervan 
worden de volgende interventies gedaan met goedkeuring van de MR: individuele begeleiding en 
begeleiding in kleine groepjes, yogalessen en muzieklessen (mindfulness), samenwerkend leren 
volgens de Daltonnormen, inzet van mediawijsheid, naast de aanschaf van laptops voor de nieuwe 
groep 7 worden ook laptops voor groep 6 aangeschaft (afschrijving op deze gelden), cursus 
mindfulness leerkrachten.  
Overkoepelende interventies zijn: MMS professionalisering en innovatie, inzet burgerschap, 
leerresultaten rekenen en begrijpend lezen verbeteren. 
 
Laptops 
Groep 7 heeft dit schooljaar voor het eerst mogen werken met laptops. Dit is door alle leerlingen als 
de leerkracht als zeer prettig ervaren. Voor het nieuwe schooljaar worden er nieuwe laptops 
aangeschaft voor groep 6 (NPO gelden) en groep 7. De huidige laptops schuiven door naar groep 8. In 
de groepen 6 t/m 8 wordt uiteindelijk met laptops gewerkt. De laptops bieden meer mogelijkheden 
dan de tablets en zijn gebruiksvriendelijker.  Daarnaast is een typecursus mogelijk vanuit Ambrasoft. 
 
Tot slot 
Wist u dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn? Als u deze een keer wilt bezoeken, bent u van 
harte welkom. Ook als u vragen heeft of een onderwerp voor agenda heeft, horen wij het graag. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Personeels- en oudergeleding MR 
 


