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Jaarverslag 2020-2021 
Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Leden MR: 
Ouders: 
Mirjam Dijkstra- de Jong (voorzitter) 
Connie de Jong (penningmeester) 
 
Personeel: 
Mireille de Zeeuw (secretaris) 
Gerdine Boelens  
 
Adviseur van de MR: 
Mariska Peltenburg 
 
Taken MR 
De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschap van ouders en leerkrachten bepaalt mede de 
inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De leden van de MR volgen de 
schoolontwikkelingen en stellen desgewenst vragen hierover. Zij geven advies en instemming over 
door de directie voorgelegde onderwerpen. Hiervoor kan zo nodig extern advies ingewonnen 
worden. De MR kan ook zelf initiatief nemen voor het bespreken van door haar belangrijk gevonden 
onderwerpen met de directie.  
 
Aantal bijeenkomsten 
De MR heeft afgelopen jaar 6 keer vergaderd. 
 
Uitleg rol directeur in MR 
De directeur maakt geen deel uit van de MR maar vertegenwoordigt het bestuur. De MR ervaart dit 
als positief. Onderwerpen en eventuele vragen kunnen direct worden toegelicht door de directeur. 
 
MR-leden 
Connie de Jong en Mirjam Dijkstra vertegenwoordigen de ouders in de MR. Aan het einde van dit 
schooljaar neemt Mirjam Dijkstra afscheid van de MR. Er is een oproep uitgegaan naar ouders voor 
een vervangend lid. Marleen Brooshooft heeft aangegeven zitting te willen nemen in de MR vanaf 
schooljaar 21-22. Zij zal in het nieuwe vergaderjaar formeel geïnstalleerd worden.  
 
De PMR is dit jaar vertegenwoordigd Mireille de Zeeuw en Gerdine Boelens. 
Er is gezocht naar een afgevaardigde voor de Kromme Draai bij de GMR. Deze is na meerdere 
oproepen nog niet gevonden. Eind van dit jaar is aangegeven dat de GMR inkrimpt en daardoor 1 
afgevaardigde meerdere scholen vertegenwoordigd. De invulling hiervan wordt in schooljaar 21-22 
verder uitgewerkt. 
 
Gevolgde scholing 
Geen scholing gevolgd.  
 
Huishoudelijk regelement en MR regelement 
Er zijn geen wijzigingen geweest dit jaar. 
 
Selectie behandelde onderwerpen MR 
Iedere vergadering is er een aantal vaste agendapunten. Het betreft de behandeling van ingekomen 
stukken, algemene mededelingen, het goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering en de 
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mededelingen van de directie. De agenda en de notulen zijn, nadat ze zijn vastgesteld, voor iedereen 
te lezen op de website van de Kromme Draai www.dekrommedraai.nl.  
 
Onderstaand volgt een selectie van onderwerpen die in het afgelopen jaar aan bod zijn gekomen 
tijdens de vergaderingen. 
 
1. 24 september 2020  

 Mededelingen directie/bestuur;  
- Eindtoetsen;   
- Inval -en vervangingsprotocol  
- Omgaan met verlof  
- 2e trimestergesprek financiën  

 Jaarplanner DKD;  
 Schoolgids (volgende vergadering bespreken)  
 Jaarverslag  

 Protocol schoolzwemmen;   
 Sinterklaas 2021;  
 Zorgplan  

 Themaonderzoek inspectie 15-10   
 Arbo ontruimingsplan;  

 Status Herhalingscursus BHV  
 Voortgang actielijst  

 Gemeentewerken/ verkeerssituatie aanstaande werkzaamheden.  
 GVO lessen en werkdruk verlagende middelen   

 Instemming MR   

 Jaarplanner & volgende vergadering;  

 Actielijst doornemen / bijwerken/rondvraag;   
 

2. 26 november 2020 
 Mededelingen directie/bestuur; 

-  Inspectiegesprek 15-10 
 Mededelingen GMR;  

- Geen respons op oproep ouder GMR 
 Andere schooltijden; 

- Resultaten ouderpeiling 
- Formeel besluit te voeren schooltijden na 1 januari 2021 

 Zorgplan; 
- Half jaar cijfers en analyse (toelichting Arianne) 

 Begroting 2021; 
- Bespreken en toelichten beleidskeuzes 

 Schoolgids (formaliseren); 
 Analyse jaarplan; 

Jaarplanner & volgende vergadering; 
- Jaarverslag MR 
-  

3. 21 januari 2021 

 Deze vergadering is vervallen i.v.m. de lockdown n.a.v. het coronavirus 
 

4. 4 maart 2021 

 De punten van deze vergadering zijn doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 

http://www.dekrommedraai.nl/
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5. 27 mei 2021 

 Mededelingen directie/bestuur;  

 Mededelingen GMR;  

 Begroting en toelichting;   

 Vaststellen vakantierooster 21-22;  

 Analyse onderzoek schoolresultaten;  

 (Het pva n.a.v. analyse wordt in de MR van 2/7 behandeld)  

 Formatie kwalitatief en klassenindeling;  

 Leerkrachten tevredenheid enquête;  

 Plan van aanpak n.a.v. basiskwaliteit;  

 Stand van zaken nieuwbouw/verbouw;  

 Groep 4 extra uren n.a.v. continurooster brief aan ouders;  

 Stand van zaken HVO/GVO;  

 Jaarplanner  
 
6. 2 juli 2021 

 Mededelingen directie/bestuur;   
 Mededelingen GMR;  
 Formatie;   

 Vaststellen taakbeleid  
 Besteding werkdruk verlagende gelden (instemming PMR)  
 Planning studiedagen  

 PvA besteding NPO gelden n.a.v. analyse onderzoek schoolresultaten, leerkrachten 
tevredenheid onderzoek;  

 Stand van zaken nieuwbouw/verbouw;  
 Jaarplanner & volgende vergadering;  
 Evaluatie afgelopen vergaderjaar  

 
  

 
Bijzondere bijeenkomsten 
Ook dit jaar stond veel in het teken van aanpassen aan de situaties die de regels rond COVID-19 met 
zich meebracht. Dit heeft ook gevolgen voor de Kromme Draai. Er kwam voor de tweede keer een 
lockdown, met als gevolg dat kinderen niet naar school mochten, tenzij hun ouders een onmisbaar 
beroep hadden, of er sprake is van een zorgelijke (thuis)situatie. Het geven onderwijs op afstand is 
opgestart. Daarnaast werd er meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor noodopvang. Toen 
bleek dat het onderwijs weer opgestart mocht worden, zijn er diverse korte overleggen geweest om 
de protocollen af te stemmen en de gespreide haal -en brengtijden zijn toegepast. De aangepaste en 
soms onduidelijke regelgeving vanuit de overheid, vroeg veel van de flexibiliteit van team, MR, 
ouders en de leerlingen. Maar door goed overleg, heldere communicatie en afstemming, is dit toch 
soepel verlopen. 
Personeel (leerkrachten) 
Dit jaar hebben we afscheid genomen van juf Anouk (onderwijsassistent). Door de ontstane 
vacatureruimte zijn de juffen Chantal, Celesta en Jolanda aangenomen om komend jaar het team te 
komen versterken. 
 
 
 
 


