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Inleiding
Ook in het schooljaar 2020-2021 heeft de Medezeggenschapsraad (MR) zich weer ingezet voor de
belangen van ouders, leraren en leerlingen die zijn verbonden met In de Lichtkring. Dit is het
jaarverslag van de MR van In de Lichtkring. In dit verslag beschrijven we de activiteiten van de MR voor
het schooljaar 2020-2021.
Samenstelling
De samenstelling van de MR, inclusief datum van aftreden, was als volgt:
Naam

Functie

Evelien Oosterhuis
Christa Lootens

Notulist

Wouter Meijboom
Hendriette de Vries

Secretaris

Datum aftreding

Geledingen

2015-2022

Leerkracht

2021-2024

Leerkracht

2021-2024

Ouder

2018-2022

Ouder

Wijzigingen MR geledingen
Gedurende het seizoen hebben we afscheid genomen van Irene van Lien (oudergeledingen). In haar
plaats is Wouter Meijboom toegetreden tot de MR. Tevens hebben we afscheid genomen van Tineke
van der Meij (personeelsgeledingen). In haar plaats is Christa Lootens gekomen.
Vergaderingen
Het afgelopen jaar heeft de medezeggenschapsraad 8 keer vergaderd:









14 september 2020
30 november 2020
8 december 2020
15 februari 2021
22 maart 2021
19 april 2021
31 mei 2021
28 juni 2021
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Missie en visie van de MR
Als MR willen wij een positieve bijdrage leveren aan de beleidsvoering van de school. Hierin willen wij
open en duidelijk zijn. Dit willen wij doen door:
-

Duidelijk te zijn in onze visie en doelstellingen, door jaarlijkse speerpunten en planning te
benoemen in de vorm van een jaarplan.
Toegankelijk en zichtbaar te zijn voor ouders en personeel van de school, o.a. door regelmatig
te communiceren via de website van In de lichtkring en in de nieuwsbrief, zodat u op de
hoogte blijft van de activiteiten van de MR.

In de volgende paragrafen bespreken we de activiteiten die we hebben uitgevoerd om deze missie uit
te voeren. Ook evalueren we waar mogelijk hoe dit heeft bijgedragen aan de visie.
Behandelde onderwerpen
Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen vermeld die de MR heeft behandeld, advies of
instemming over heeft gegeven:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Schoolgids wijzigingen
Schoolplan
Financieel jaarverslag school
Werkdrukgelden
Formatie
Schoolbegroting
Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage
Gelijke behandeling/Veiligheid/Pestbeleid e.d.
Schooltijden wijziging (continurooster)
MR verkiezingen ouder- en personeelsgeledingen

- besproken
- instemming
- besproken/ advies
- besproken
- instemming
- advies
- instemming
- instemming
- instemming
- instemming

Uitgelichte activiteiten
Jaarplan MR
De MR heeft een jaarplan opgesteld voor het schooljaar 2020-2021. In dit plan beschrijven we in
hoofdlijnen waar we ons het betreffende jaar mee bezig willen gaan houden. Deze is op de website
van de school geplaatst.
Invulling vacature nieuwe directeur
Jim van Geest is vorig jaar de nieuwe directeur van In de Lichtkring geworden. De MR is nauw
betrokken geweest bij de selectieprocedure.
Nieuwe leerkrachten
De MR is tevens nauw betrokken geweest bij de procedure voor het vinden van nieuwe leerkrachten,
zijnde Nienke van Norel en Gaby Bergraat voor het nieuwe schooljaar 2021-2022.
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Unitonderwijs
De MR houdt de voortgang en evaluatie bij van het unitonderwijs. Afgelopen jaar was het o.a. door
Covid-19 niet mogelijk om dit goed te evalueren. Dit is daarom doorgeschoven naar schooljaar 20212022
Covid-19
Covid-19 heeft een grote stempel gedrukt op het onderwijs van het afgelopen jaar. Van een enkele
leerling die thuis moet blijven i.v.m. een verkoudheid tot complete klassen die thuis moesten blijven
i.v.m. corona besmettingen tot zelfs een complete lockdown. De directie van In de Lichtkring heeft
hierin de richtlijnen van het RIVM gevolgd en de MR steunt deze aanpak.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Er is regelmatig contact geweest met de GMR. De MR heeft gecommuniceerd met de GMR over zaken
zoals regelementen, cursussen, vacatures en sollicitatieprocedures. Destijds is de betreffende
informatie zo nodig verspreid onder de ouders en het schoolpersoneel.
Verbouwing schoolgebouw
De plannen voor de verbouwing zijn besproken en de MR is door de directie hierover op de hoogte
gehouden. Er zijn nog geen concrete plannen voor dit jaar gerealiseerd. Voor het volgende schooljaar
wordt de verbouwing meegenomen op de agenda.
Nationaal Programma Onderwijs
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) betreft extra gelden verstrekt door het ministerie voor het
herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Door de directie is er duidelijk uitleg
gegeven over de verdeling van deze extra gelden.
Tenslotte
We zijn positief en constructief in gesprek geweest met de directie om zo mee te denken met de
ontwikkelingen binnen In de Lichtkring. Als MR hebben wij het voornemen om ook het komend
schooljaar weer een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van de school.
Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat
graag.

Zeewolde, 16 november 2021
Namens de Medezeggenschapsraad In de Lichtkring,
Evelien Oosterhuis
Christa Lootens
Wouter Meijboom
Hendriëtte de Vries

