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Voorwoord  
Voor jullie ligt het jaarverslag van de MR van het schooljaar ’20-’21. De 
Medezeggenschapsraad toetst het gevoerde en voorgenomen beleid op de KAS op positief-
kritische wijze. Bij veel onderwerpen heeft de MR instemmings- dan wel adviesrecht.  
 
We streven naar een school waar het voor personeel en leerlingen prettig leren en werken 
is. We werken mee aan een slagvaardige, transparante organisatie. We vinden het 
belangrijk dat beleidsplannen een vertaling zijn van een breed gedragen en duidelijk 
verwoorde visie. We voelen ons vrij om ook zelf onderwerpen op de agenda te zetten.  
 
In het afgelopen schooljaar heeft de MR weer een groot aantal onderwerpen besproken. 
Sommige onderwerpen staan jaarlijks op de agenda, andere worden door de MR zelf 
aangedragen of zijn het gevolg van besluiten van overheidswege of van onze eigen 
schoolleiding. Opmerkingen en vragen van collega’s, ouders en leerlingen over hoe er beleid 
gemaakt en gevoerd wordt op onze school nemen we graag mee in onze vergaderingen.  
 
Samenstelling  
De MR bestond in schooljaar 2020-2021 uit de volgende leden: - Personeel: Lindi Baars (t/m 
december), Danielle Stolk, Petra van den Broek.  
- Ouders: Peter Groot (voorzitter), Elise Demeijer (secretaris), Mike Schut.  
Danielle Stolk heeft het gehele jaar de notulen verzorgd.  



Jaarverslag  
De MR heeft dit schooljaar voornamelijk digitaal vergaderd wegens Covid-19.  
 
Covid-19 heeft een stempel gedrukt op onderwerpen die tijdens de vergaderingen naar 
voren zijn gekomen. De schoolleiding moest steeds alert zijn op veranderingen. Er werd al 
direct bij de aanvang van het schooljaar rekening gehouden met verschillende scenario’s. Er 
is hard gewerkt aan onderwijs op afstand. We zijn als MR op de achtergrond goed 
geïnformeerd en waar nodig ook betrokken geweest bij de besluitvorming. Het uitgangspunt 
van de MR is steeds geweest om zoveel mogelijk leerlingen op school te houden en om het 
onderwijs ‘zo goed en gewoon als mogelijk’ doorgang te laten vinden. Vanwege het virus en 
alle zaken daar omheen zijn andere onderwerpen door tijdsdruk naar achter geschoven.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de meest besproken onderwerpen.  
 
Covid-19  
Als MR hebben we kritisch meegekeken met de besluitvorming van het MT. Tegelijkertijd 
bleek niemand over een glazen bol te beschikken. De MR is ook kritisch geweest ten 
opzichte van de communicatie over de besluitvorming. Nadrukkelijk hebben we gekozen om 
constructief met het MT samen te werken en dit te doen vanuit vertrouwen.  
 
Continurooster  
In schooljaar 20-21 is er definitief gestart met het continurooster. De organisatie Brood en 
Spelen verzorgt de opvang tijdens de lunch.  
 
MR geleding  
Er zullen geen MR-verkiezingen komen. Vanuit ouders zijn er geen aanmeldingen gekomen 
voor de MR-verkiezingen. Peter blijft namens de oudergeleding in de MR.  
Vanuit de leerkrachten was er één aanmelding. Ook vanuit het team komen er dus geen 
verkiezingen. Juffrouw Marliese Monteiro neemt de plaats van Petra over in de 
personeelsgeleding.  
 
Verbouwing  
In het jaar 20-21 is de KAS verbouwd en opgeleverd op 10 Juni 2021. De renovatie op KC 
KAS is afgerond! Het pand is opgeleverd en de groepen 7 en 8 die op de Kerkstraat zaten, 
zijn einde schooljaar teruggekomen op de KAS. Tevens is een deel van het schoolplein 
aangepakt.  
 
Nationaal Programma Onderwijs  
Er is een hoop (tijdelijk) geld beschikbaar voor de komende twee jaar. Er is een eerste 
aanzet gemaakt. Er is vanuit de overheid een ‘menukaart’ samengesteld. Aan de hand van 
deze menukaart kun/moet je als schoolkeuzes maken hoe het geld ingezet wordt. Vanuit het 
bestuur is aangegeven dat het geld 100% naar de scholen toe gaat. Er komt niet iets bij het 
bestuur terecht. De keuze voor de inzet is o.a. bepaald door middel van analyses van 
gemaakte toetsen. De prioriteit ligt vanuit de school bij de individuele leerlingenzorg.  
Dit kan taakverlichting geven bij docenten en extra aandacht aan leerlingen bewerkstelligen. 
Na de zomervakantie zullen hierover verdere knopen worden doorgehakt.  



Instemming  
Er wordt als MR instemming gegeven op de volgende punten:  
- Het nascholingsplan  
- Vakantievoorstel 2020-2021  
- Besluitvorming rondom verandering van schooltijden  
 
Advies  
Als MR hebben we advies gegeven over:  
- Beleidsplan oudercommunicatie  

- Werkdruk vermindering  

- Ouderapp Kwieb  

- Renovatie  

- Vaststelling schoolbegroting  

- Covid-19 perikelen/schoolsluiting  

- Nationaal Programma Onderwijs  
 
Vooruitblik  
De MR hoopt dat het komende schooljaar een stabieler jaar zal zijn  
Er staat genoeg op de agenda. Een nieuw gebouw, een nieuw schoolplan, een financiële 

situatie die nog beter op orde gebracht moet worden. Allerlei dingen die elkaar ook raken.  

De school bruist en zit vol mooie plannen. De MR heeft als taak om erop toe te zien dat de 

ambitieuze toekomstplannen, het liefst structureel, verwezenlijkt zullen worden, waarbij als 

uitgangspunt geldt dat we liever een paar dingen goed doen, dan een heleboel dingen half.  

 

TOT SLOT De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen dus door ouders, 

personeel en leerlingen worden bijgewoond. De notulen van de MR vergaderingen zijn, na te 

zijn vastgesteld in de volgende vergadering, op te vragen bij de secretaris 

mr.kardinaalalfrinkschool.nl 


