
Jaarverslag  MR van Schooljaar 2020/2021 

 
Beste ouders, 

Met dit verslag willen jullie een indruk geven wat er dit jaar binnen de MR heeft gespeeld. 

In het afgelopen schooljaar hebben wij vijf keer vergaderd als MR (Medezeggenschap Raad) van de Akker. In 

verband met de Corona-maatregelen was dit drie keer een online-vergadering.  

 

De eerste en laatste vergadering hebben we samen met de OKG (Ouder Klankbord Groep) vergaderd. Het 

eerste deel van de gezamenlijke vergaderingen zitten we samen. Dan worden de actuele punten besproken. 

Ook wordt hier de inbreng van de ouders meegenomen die via MR of OKG leden wordt doorgespeeld. Je kunt 

denken aan de verkeerssituatie rondom de school, brandveiligheid, lesmaterialen, onderhoud 

school/schoolplein, oud papier en verder over alles wat bijdraagt aan een beter onderwijs op de Akker. We 

doen dit samen, zodat de directie een groter klankbord heeft vanuit de school. De tweede helft van de 

vergadering gaat de OKG alleen verder met de commissiezaken en de MR met de MR stukken.  

 

Als MR hebben we voorgesteld om het aantal gezamenlijke vergaderingen met de OKG te beperken. De reden 

hiervan is dat we meer tijd willen besteden aan de MR-taken. Om toch de verbinding met de OKG te houden, 

zullen we met ingang van het schoolseizoen 2021/2021 drie keer gezamenlijk vergaderen. Na afloop van het 

schoolseizoen zullen we het nieuwe vergaderschema evalueren. 

 

Het coronavirus heeft het schooljaar 2020/2021 wederom beïnvloed. Vlak voor de kerstvakantie werd het 

thuisonderwijs weer noodzakelijk. Een week voor de voorjaarsvakantie kon het regulier onderwijs gelukkig 

weer hervat worden. Als MR hebben we het thuisonderwijs geëvalueerd en hebben we onze complimenten 

gegeven aan de directie en leerkrachten voor de invulling van ervan. Mede door het aanbieden en gericht 

inzetten van noodopvang blijkt uit de schoolresultaten dat er relatief weinig achterstanden zijn opgelopen.  

 

Tijdens de vergadering van juni 2021 is het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) toegelicht door de directie. De MR 

heeft het plan goedgekeurd. Wij zijn van mening dat de inzet van extra middelen doelmatig zal worden ingezet 

komende jaren. 

 

Vanuit de MR nemen we normaliter twee keer per jaar deel aan een overleg met de GMR (Gemeenschappelijk 

Medezeggenschapsraad). Dit is een overkoepelend bestuur van alle Chrono scholen. Hier worden ervaringen 

uitgewisseld tussen de verschillende Chrono scholen in de regio. Dit doen we om van elkaar te kunnen leren en 

op de hoogte te blijven wat er regionaal speelt. Dit jaar is, mede vanwege het coronavirus, geen GMR-overleg 

bezocht. Wel zijn de verslagen gedeeld. 

 

Vanuit Chrono wordt jaarlijks een basistraining medezeggenschapsraad georganiseerd. Deze cursus gaat in op 

de bevoegdheden van de MR en de GMR, maar ook praktische functioneringsaspecten komen aan de orde. In 

het seizoen 2020/2021 hebben een aantal MR leden deelgenomen aan de cursus.  

 

  



Na afloop van het schoolseizoen 2020/2021 is Elles Stap vanuit de personeelsgeleding afgetreden. Rik Nijland 

volgt haar op. Verder hebben vanuit de personeelsgeleding komend jaar zitting: Annemieke Alfring en Hetty 

van den Bout. Binnen de oudergeleding zijn er geen mutaties geweest. De leden van de oudergeleding zullen 

komend jaar zijn: Dirk-Jan Kroezen, Mirjan Hulzebosch en Ginand Bras. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Ginand Bras - voorzitter 
Dirk-Jan Kroezen – risico inventarisatie, klachtenregeling, verkeersveiligheid en brandpreventie 
Mirjan Hulzebosch – kascontrole, beleid ouderhulp, identiteit en sponsoring 

Annemieke Alfring – secretaris, beheer post/rooster van aftreden/jaarkalender/huishoudelijk    

                                       regelement 
Hetty van den Bout – attentie aftreden, nascholingsplan en  ARBO 

Elles Stap – notulist  


