
Jaarverslag 2020-2021 Medezeggenschapsraad de Bunders.

Inleiding
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool De Bunders te
Oisterwijk over het schooljaar 2020-2021. In dit verslag zijn de diverse onderwerpen te
vinden die dit schooljaar de MR zijn gepasseerd en waarover advies of instemming is
uitgebracht. De MR geeft daarmee inzicht in haar werkzaamheden en de genomen besluiten
en adviezen en overige activiteiten.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door het
team gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht
betrokken bij basisschool De Bunders. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij
mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer-
en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school. De raad spreekt voor zowel
ouders en leerlingen als personeel.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden:

Personeelsgeleding:
Tessa van Zwol (vanwege zwangerschapsverlof vanaf mei waargenomen door Linda Dankers).
Mayke Dijk (Secretaris) (tevens lid GMR)
Tabitha Heijmans.
Oudergeleding:
Lieke Boonen (Voorzitter).
Suzanne Smulders, tevens lid GMR.
Jordi van Herel

Werkwijze
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens
MR-vergaderingen is een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor
elke vergadering de agenda vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke
vergadering aan bod komen; dit zijn zowel de aandachtsgebieden die we vanuit de MR
hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod moeten komen conform de Wet
Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en de schoolgids. Daarnaast is
deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering. Ook de onderwerpen
die in de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad Stichting BOOM) worden
behandeld, komen ter sprake in de MR-vergaderingen.

Vergaderfrequentie
In het schooljaar 2020-2021 heeft de MR 13 keer vergaderd. Normaal gesproken is dit aantal
7. Echter door de coronacrisis zijn er extra vergaderingen cq. overleggen belegd. Op verzoek
is schoolleider Gerard Molenkamp en/of Charlotte de Meester1 aanwezig geweest bij iedere
vergadering van de MR. Gedurende het schooljaar is er buiten de vergaderingen diverse

1 Per maart 2021 heeft Charlotte de Meester Gerard Molenkamp opgevolgd als directeur van de Bunders



malen per mail en whats-app gecommuniceerd om lopende zaken van dat moment te
bespreken.

Onderwerpen die dit jaar dit jaar de revue hebben gepasseerd.

Corona, thuisonderwijs en onderwijs na de tweede lock-down
Er is veel aandacht geweest voor het thuisonderwijs en het vormgeven van het onderwijs na
de tweede lock-down. De MR is nauw betrokken door de directie bij de vormgeving en de
keuzes die zijn gemaakt. De MR heeft in eerste instantie een negatief advies uitgesproken
over de opstart van het onderwijs na de tweede lock-down. Er was veel onrust over het
vasthouden aan de pleinen en het rouleren van groepen en leerkrachten over de pleinen. Na
de eerste weken heeft de directie besloten de onderwijsvorm aan te passen. Dit ook in
overleg met de MR. Dit heeft tot veel rust en duidelijkheid geleid, zowel bij leerkrachten,
kinderen als ouders. Het was een bewogen jaar waarin de Bunders gaandeweg zijn draai
heeft gevonden en er gelukkig weinig corona besmettingen in school zijn geweest.

Vakantierooster
Er is gekeken naar het advies vanuit de regio betreffende het vakantierooster van schooljaar
2021-2022. Hier is positief op gestemd.

Formatieplan
De MR heeft gekeken naar het formatieplan voor het schooljaar 2021-2022 en hier haar
adviezen op gegeven.

Twee enquêtes Thuisonderwijs/corona
De MR heeft twee enquêtes naar ouders uitgezet om informatie in te vergaren het
thuisonderwijs en de corona periode. Hierbij is ook aandacht geweest voor de wijzigingen in
de onderwijsvorm a.g.v. corona. De MR heeft hier ook veel contact over gehad met de OC en
individuele ouders. De verkregen input is meegenomen in de gesprekken en heeft
bijgedragen aan het verder vormgeven van het thuisonderwijs en de wijze waarop het
onderwijs op school, na de tweede lock-down, is vormgegeven. de MR heeft alle input als
zeer positief ervaren.

Nationaal onderwijsplan
In navolging op corona heeft de Bunders een onderwijsplan opgesteld om te kijken hoe zij
het onderwijs kan gaan inrichten om de eventuele onderwijsachterstanden die ontstaan zijn
weg te werken en hoe zij de extra gelden die beschikbaar komen vanuit de overheid kan
inzetten. Hierin is de MR meegenomen. De school heeft het plan samen met de leerkrachten
opgesteld en gekeken op welke pijlers zij zichzelf wil verbeteren. De MR is positief over de
ingezette ontwikkelingen en ideeën en wordt in schooljaar 2021-2022 op de hoogte
gehouden van de implementatie van de ideeën.

Schoolgids
De nieuwe schoolgids heeft op een lager pitje gestaan vanwege de directiewisseling, corona
en het opzetten van het nieuwe onderwijsplan. het idee is om op termijn de schoolgids in



een nieuw jasje te steken en visueler te gaan vormgeven. Dit krijgt een plek in schooljaar
2021-2022.

Nieuwe directeur
In maart is Charlotte de Meester gestart als nieuwe directeur van de Bunders. De MR heeft
meegedraaid in de sollicitatieprocedure en is overal goed van op de hoogte gehouden. de
MR heeft de wisseling als prettig ervaren, er is een gedegen kennismaking geweest en
Charlotte heeft samen met de voorzitter het jaarplan en de werkwijze van de MR
doorgenomen. De eerste ervaringen met elkaar zijn zeer positief en we gaan hierop
voortbouwen in 2021-2022.

Speerpunten voor het schooljaar 2021-2022
De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan
de kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze
inzet deze positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken
van actuele ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijkse terugkerende zaken,
heeft ook de toekomst van basisschool De Bunders onze aandacht.  Ook werkt de MR aan
haar eigen ontwikkeling. Mede door de komst van enkele nieuwe leden zullen we aan het
begin van het jaar kijken of er scholing nodig is voor de MR leden en hoe we hier invulling
aan zullen geven. Ook evalueren wij ons eigen functioneren.

Tenslotte:
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend
te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de
agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag.

Email: mr.debunders@stgboom.nl


