
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Schooljaar 2020-2021 
MR Chr. Daltonschool de Groen  
  



Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Chr. Daltonschool de Groen van 

het schooljaar 2020-2021. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de MR in het schooljaar 2020-

2021 en bovendien de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt samen met de school. 

Wat doet de MR? 
De MR denkt mee over het beleid op de school. Bij verschillende onderwerpen heeft de MR advies- 
of instemmingsrecht. Dat betekent dat de MR advies mag geven of in moet stemmen met besluiten 
die er op de school genomen worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over lesmethodes, de schoolgids of 
een eventuele verbouwing. In welke gevallen de raad advies- of instemmingsrecht heeft is vastgelegd 
in het medezeggenschapsraad regelement. Ook heeft de MR recht op periodiek overleg met het 
schoolbestuur over de algemene gang van zaken. De MR van onze school vergadert 5-6 keer per jaar. 
 

Samenstelling van de MR: 
De MR bestaat uit 6 leden; 3 ouders en 3 personeelsleden. Leden van deze raad worden gekozen. 
Ouders kiezen ouders, personeel kiest personeel. 
 
De huidige MR leden zijn: 
 
Oudergeleding:      
Peter Boedeltje     2018-2021 
Jolanda La Gordt Dillie     2020-2023 
Willemijn Warmink-Perdijk (voorzitter)   2018-2021 
 
Personeelsgeleding: 
Annemiek Bokxem (secretaris)    2020-2023 
Martine Hamberg     2021-2024 
Marrit Post      2019-2022 
 
Wisselingen in het voorgaande studiejaar: 

Mirella Willems is afgetreden als voorzitter en als lid, omdat zij geen kinderen meer op school heeft. 

Er is een vacature geplaatst voor een nieuw lid. Jolanda La Gordt Dillie is na deze procedure 

toegetreden als algemeen lid. Willemijn Warmink-Perdijk heeft de voorzittersrol overgenomen.   

 

Speerpunt afgelopen studiejaar: 
➢ Traject evaluatie schooltijden 

Als sinds lange tijd had de MR de wens om onderzoek doen naar de schooltijden. Dit 

wilden we om verschillende redenen. Zo draaiden we al langere tijd een tijdelijk 

continurooster in verband met Corona. We waren heel benieuwd hoe ouders dit 

ervoeren. Daarnaast wilden we voor de toekomst graag kijken welke schooltijden het 

beste bij onze school passen. Ook moest er gekeken worden naar de huidige vorm 

van overblijven. We hebben dit traject met het bureau Andereschooltijden.nl 

doorlopen. Dit bewust zo gedaan on het onderzoek zorgvuldig en objectief uit te 

voeren. Dit traject is in april 2021 afgerond en heeft geresulteerd in een aanpassing 

van de schooltijden per schooljaar 2021-2022 

 



Vergaderingen en onderwerpen 
 
Het afgelopen schooljaar is de MR 8 keer bijeengekomen. (digitale vergadering) 
 
15 september 2020 
22 oktober 2020 
17 november 2020 
12 januari 2021 
2 maart 2021 
20 april 2021 
3 juni 2021 
6 juli 2021 
 
De vergaderingen zijn openbaar, worden genotuleerd en opgeslagen. De notulen zijn op verzoek in te 
zien. Hieronder een overzicht van de besproken onderwerpen waarvoor instemming of waarover 
advies is gegeven: 

 

Instemmingen en/of vaststellingen: 
 

• Schoolgids 2020-2021 

• Werkverdelingsplan 2020-2021 

• Vragenlijst peiling schooltijden de Groen 

• Voorstel stappenplan Traject andere schooltijden 

• Vakantieregeling 2021-2022 

• Protocol heropening februari 2021 

• Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021 

• Tijdelijke continuerooster ivm Corona maatregelen 

• Veiligheidsbeleid en ontruimingsplan Kindcentrum i.o. De Groen 

• Plan van Aanpak Risico Inventarisatie & Evaluatie 

• Jaarverslag 2019-2020 

• Besluit verandering schooltijden met ingang van schooljaar 2021-2022 

• Nieuwe logo Dalton kindcentrum i.o. De Groen 

• Reglement MR de Groen (hernieuwing) 

• Organisatieschema 2021-2022 

• Schoolgids 2021-2022 

• Schoolprogramma 2020-2023 als onderdeel van de aanvraag voor de gelden van het 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

 

Advies en/of besproken: 
 

• Bespr: uitkomsten peiling schooltijden de Groen 

• Bespr: begroting 2021-2024  

• Bespr: formatiebudget 

• Bespr: Nationaal Programma Onderwijs: procedure, eisen, tijdspad en wensen zijn 

besproken. 

• Bespr: Tevredenheidsonderzoek ouders, personeel en leerlingen. 



• Bespr: Sfeerproblemen binnen groep 7. De schoolleiding is bevraagd op het volgen van het 

protocol Sociale veiligheid. Daarnaast is als volgt geadviseerd:  

• Advies: Instellen van een kwaliteitscyclus vertrouwenspersoon inclusief jaarverslag en hierbij 

zorgen voor goede toegankelijkheid en een veilig karakter. 

• Bespr: Nieuwbouw de Groen. Deze staat in principe op de planning, maar de termijn is nog 

onduidelijk. 

 

Gemeenschappelijke Medezegggenschapsraad (GMR) 
 
Naast de MR van de school is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. De 
GMR functioneert op stichtingniveau en focust zich op beleid dat Chronobreed wordt gemaakt. Zij 
zijn in gesprek met het stichtingbestuur en vergaderen 6 keer per jaar. De MR ontvangt de agenda 
van deze vergaderingen en wordt van belangrijke zaken op de hoogte gehouden. De GMR bestaat, 
net als de MR, uit een geleding van ouders en personeel. Met kan zich hiervoor verkiesbaar stellen 
zonder lid te zijn van de MR. 
 

Ouderwerkgroep (OWG) 
 

De Ouderwerkgroep (OWG) ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van activiteiten voor de 
leerlingen en bij de aanpak van huishoudelijke en technische zaken. Daarnaast draagt de OWG bij 
aan een goed contact tussen school en ouders. De OWG bekostigt activiteiten waarvoor vanuit de 
overheid geen financiering is. Zoals bijvoorbeeld de viering van sinterklaas, kerst en pasen. Zij betalen 
dit vanuit de opbrengsten van het oud papier en de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de 
vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar op voorstel van de OWG vastgesteld in de MR.  
De OWG vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Om te zorgen voor een goede verbinding neemt een 
van de ouderleden van de MR een aantal maal per jaar deel aan deze vergaderingen. Het afgelopen 
schooljaar is er 1 samenkomst geweest van MR en OWG. Hierin zijn onder andere de veranderende 
financiën door de invoering van het nieuwe rooster besproken.  
 

Speerpunt aankomend studiejaar 2021-2022: 
 

➢ Zichtbaarheid van de MR vergroten.  


