
Jaarverslag Medezeggenschapsraad
2020-2021

Taken en samenstelling van de
Medezeggenschapsraad

Elke school heeft volgens de wet een medezeggenschapsraad (MR). De taak van de MR is om
met de schoolleiding te overleggen over van alles wat met de school te maken heeft,
bijvoorbeeld lesmethoden, onderwijsvormen, schooltijden en jaarplannen. De MR bestaat uit
ouders en personeelsleden.

De MR van De Klepper bestond in het schooljaar 2020-2021 uit Fione Bos en Martijn Grefte
(secretaris) namens de leerkrachten en Jolette van der Netten van Stigt (voorzitter), Etienne
Budde (ouderlid) en Marieke Pieterse (adviserend ouderlid) namens de ouders.

In het afgelopen schooljaar heeft de MR vijf keer samen met schoolleider Marja Moerenhout
vergaderd. In verband met Corona hebben vier vergaderingen online plaatsgevonden. De
notulen van die vergaderingen zijn beschikbaar via de website van de school, beveiligd met
een wachtwoord. Waar nodig is er nog tussentijds overleg gevoerd.

OBS De Klepper is onderdeel van Stichting BasisBuren, waar nog elf andere scholen onder
vallen. Het bestuur van BasisBuren beslist over onderwerpen die alle twaalf scholen aangaan,
zoals financiën, strategie en personeelsbeleid, zulks onder toezicht van een Raad van
Toezicht. Naast de MR-en van de verschillende scholen is er ook nog een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). De Klepper wordt daarin binnen het zogenaamde ‘cluster van
kleine scholen’ vertegenwoordigd door de voorzitter van onze MR (die tevens voorzitter is van
de GMR). Leerkracht Marian van der Slikke heeft daarnaast zitting in de onderwijscommissie
van de GMR.

Terugblik op het schooljaar
2020-2021

De Klepper blijft (Natuurlijk!)
bloeien

In het afgelopen schooljaar heeft het thuisonderwijs een grote rol gespeeld. De MR heeft in alle
vergaderingen gesproken over het vormgeven van het thuisonderwijs. Daarnaast heeft er veel
informatie uitwisseling via de mail plaatsgevonden. Er is ook met de MR gesproken over de
communicatie naar ouders als er bijv. een groep in quarantaine zou moeten, over de invulling
van verschillende activiteiten en het trakteren bij verjaardagen.

Dit schooljaar heeft er een ouderenquête plaatsgevonden. De Klepper haalt gemiddeld een
mooie score, vergeleken met andere scholen binnen BasisBuren. De resultaten zijn besproken
in de MR.



Plannen bestuur Stichting BasisBuren

BasisBuren stimuleert de samenwerking tussen de verschillende scholen van de stichting.
Sinds februari 2020 is Krista van Vreeswijk directeur-bestuurder van BasisBuren. De MR is
positief gestemd over haar visie  en communicatie naar de scholen/ouders. Binnen BasisBuren
staat het IHP (integraal huisvestingsplan) hoog op de agenda. Voor de Klepper is dit minder van
toepassing omdat het gebouw relatief nieuw is.

Andere onderwerpen

Verder hebben we het afgelopen jaar als MR gesproken
over:

het school-/jaarplan – hoogte van de ouderbijdrage – CITO opbrengsten van
de groepen – nieuwe opzet voor schoolbibliotheek met inzet van
leescoaches -  de fietsstalling op school - het parkeerbeleid en veiligheid
rondom de school – RI&E (risico inventarisatie)  – gesprek inspectie met
Marja en Martijn - MR reglement en Huishoudelijk reglement–
vakantierooster 2021-2022 – film ter promotie van de school– NPO gelden
(extra geld voor het wegwerken van achterstanden door Corona)-
aanpassing van de website met ervaringen van ouders- invulling van
wereldoriëntatie m.b.v. Leskracht - zittingstermijnen binnen MR en GMR

Op basis van de zittingstermijnen van de huidige MR-leden zijn er twee
vacatures, namelijk voor een MR-lid en een voor adviserend ouderlid.
Etiënne Budde is aftredend en niet herkiesbaar. Jolette van der Netten van Stigt
is aftredend, maar wel herkiesbaar. Marieke Pieters is adviserend ouderlid en
schuift door naar de functie van MR-lid.
Indien u interesse heeft in een functie binnen de MR, kunt u vóór dinsdag 12
oktober een bericht sturen aan de huidige voorzitter Jolette van der Netten van
Stigt via jvdnetten@hotmail.com

Ook voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen.

mailto:jvdnetten@hotmail.com

