
Jaarverslag MR 2020-2021  
De MR heeft het afgelopen jaar 6x vergaderd en i.v.m. Covid-19 een paar extra 
(spoed)vergaderingen. De agenda bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste deel is de 
overlegvergadering met de MR leden en de directeur en het tweede gedeelte vergaderen de 
MR leden zonder directeur. In de vergaderingen worden agendapunten besproken van 
onderwijskundige of beleidsmatige aard, waarbij de MR haar instemming -of adviesrecht 
mag geven. Vaste agendapunten zijn o.a. mededelingen van de directeur, van ouders, van de 
GMR en de OR en Leerlingenraad.  
  
De leden van de MR Schooljaar 2020-2021:  
Chantal Groenhuijsen    leerkracht (voorzitter)  
Babette Comino            leerkracht (notulist)  
Miranda Huttinga   leerkracht  
Mirjam Nijenhuis  leerkracht 
Miriam Heidbuurt          ouder   
Mariska Schoolen          ouder  
Marja Elstgeest               ouder  
Sharon van der Mark  ouder  
Tijen Tuncay   aspirant lid vanaf juni 2021 

In dit jaarverslag treft u een overzicht van de besproken onderwerpen aan. Hierin wordt 
dieper op de onderwerpen in gegaan. De volgende onderwerpen zijn dit jaar besproken.  
  
Schoolplan  
Het schoolplan is besproken is doorgenomen met de MR en opmerkingen/aanvullingen zijn 
meegenomen in de definitieve versie. De MR heeft goedkeuring gegeven.  
 
Bezetting MR  
Er is een verkiezing geweest omdat 2 leden afscheid nemen, namelijk Miriam Heidbuurt en 
Marja Elsgeest. Tijen Tuncay zal vanaf volgend jaar actief lid zijn binnen de MR en heeft de 
laatste vergadering bijgewoond als aspirant lid. De bezetting is vanwege het leerling aantal 
van de school volgend jaar 3personeelsleden om 3 ouderleden. 
  
Ontwikkel-/ werkgroepen  
Normaliter worden de ouders van de MR uitgenodigd om bij de presentatie van de 
opbrengsten van de ontwikkelopdrachten aanwezig te zijn. Door Covid-19 heeft dat dit jaar 
anders plaatsgevonden. Marjolein heeft als initiator de MR meegenomen in de ontwikkeling 
die de verschillende ontwikkel- en werkgroepen hebben doorgemaakt. 

 

Inzet werkdrukgelden  
Volgend schooljaar 2021-2022 is er geld om de werkdruk voor het personeel te 
verminderen.   
Er is geëvalueerd op de besteding van het afgelopen jaar (vakleerkracht gym & 
onderwijsassistent). Dit is door het personeel als positief en werkdruk verlagend ervaren. 
Het voorstel is om het komende schooljaar iedere groep 1 uur per week gym te bieden door 
de vakleerkracht vanuit het sportbedrijf, en daarnaast een fulltime onderwijsassistent 
beschikbaar voor alle leerkrachten.  



De personeelsgeleding van de MR geeft haar instemming aan de besteding van de werkdruk 
verlagende middelen zoals voorgesteld. Het bestuur van OPOA is eindverantwoordelijk voor 
de gelden van de scholen.  
 
 
NPO gelden 
Voor komend schooljaar is er geld beschikbaar om de zogenoemde achterstanden 
veroorzaakt door Covid 19 weg te werken. Dit wordt het NPO geld genoemd De kubus heeft 
onder andere gekozen voor meer bezetting voor de groepen, leerkrachten met een dag 
overlap maar ook meer onderwijsassistenten binnen de school. Daarnaast hebben alle 
groepen een muziekdocent het komende schooljaar. En ook zal er 1 uur in de week Rots en 
water gegeven wordt door een gediplomeerd leerkracht. De MR heeft hierbij instemming 
gegeven. 
 
De formatie  
De formatie is vastgesteld en de MR heeft hiervoor instemming gegeven.   
 
De schoolgids  
De schoolgids 2020-2021 is doorgenomen en de MR heeft haar instemming gegeven.  
 
GMR  
Vanuit de Kubus is Joyce Bosma aangetreden als lid van de GMR. 
 
Bijles 
Komend schooljaar wordt er bij de ouders van groep 7 & 8 geïnventariseerd voor behoefte 
van bijles t.a.v. begrijpend lezen en rekenen. Voorwaarde is dat er voldoende animo moet 
zijn.   

 

Uitleen devices  
Er zijn dit schooljaar laptop uitgeleend aan leerlingen uit groep 5 tot en 8 met als doel gelijke 
kansen om thuis te kunnen leren.  
 
Schoolplein kleuters 
Het schoolplein is vernieuwd, dit is niet naar tevredenheid uitgevoerd, dit onderwerp wordt 
volgend jaar weer besproken binnen de MR. 
 

  


