
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 
Medezeggenschapsraad 

KBS De Vlieger 1 
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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van KBS De Vlieger 1. 
Dit verslag heeft betrekking op de activiteiten van de MR gedurende het schooljaar 
2019-2020. Een jaar met grote impact, zowel persoonlijk, zakelijk en ook op school. De 
corona pandemie heeft onder meer gezorgd voor wekenlange schoolsluiting, 
aangepaste klassenindelingen en veel minder betrokkenheid. 

Omdat de MR een vertegenwoordiging is van de ouders en personeelsleden van 
school, is transparantie over haar activiteiten evident. Met dit verslag legt de MR 
formeel verantwoording af over haar wijze van optreden. 

 

Dit jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de MR en licht toe op basis 
van welk juridisch kader de taken worden verricht. Daarna wordt er inhoudelijk ingegaan 
op de onderwerpen waarin de MR advies- en instemmingsrecht heeft gehad. Naast een 
inhoudelijke verslaglegging van deze onderwerpen wordt er tevens gereflecteerd op het 
eigen handelen van de MR. Het verslag wordt afgesloten met een uitleg over hoe u in 
contact kunt treden met de MR waarna er wordt vooruitgeblikt naar het schooljaar 2020-
2021. 

 

1. Samenstelling en werkwijze 

 

1.1. Wat doet de MR? 

Voor het goed en gezond functioneren van een school heeft iedere school in Nederland 
een MR. In de wet op de medezeggenschap is dit wettelijk geborgd. De MR is in die zin 
een inspraakorgaan voor haar achterban, bestaande uit ouders en personeelsleden. 
De achterban is vertegenwoordigd door de zogenoemde oudergeleding en de 
lerarengeleding. Als vertegenwoordiging van deze achterban, overlegt de MR met de 
directie van de school over gevoerd en te voeren schoolbeleid zoals formatieplannen, 
doelstellingen, vakantieregelingen, personeelsbeleid en veiligheid. 

 

De MR heeft het recht om gevraagd en ongevraagd de directie van school te 
adviseren. Dit noemen we de ‘adviesrol’. Naast de adviesrol heeft de MR over 
sommige onderwerpen ook een ‘instemmingsrol’. De instemming van de MR is voor 
deze thema’s bindend en noodzakelijk voor het voeren van beleid. Voorbeelden van 
beleidsplannen waar instemming voor vereist is zijn het formatieplan, het schoolplan en 
bij onderwijstijden. 

 

Naast de formele bevoegdheden heeft de MR vooral ook de functie van klankbord voor 
de directie. Een goede en constructieve relatie tussen de MR en de directie is hiervoor 
essentieel. De MR heeft de relatie met de directrice in het schooljaar 2019-2020 als 
zodanig ervaren.  

 



 

 

1.2. Samenstelling MR 

De MR van KBS De Vlieger 1 bestaat uit vier leden, twee namens de ouders (hierna: de 
oudergeleding) en twee namens het personeel (hierna: de personeelsgeleding). De 
leden van de MR worden door middel van kandidaatstelling en verkiezingen voor een 
periode van drie jaar in de MR opgenomen. 

 

De samenstelling van de MR heeft in vergelijking tot het vorige schooljaar geen wijziging 
ondergaan. 
In schooljaar 2019-2020 kent de MR de volgende samenstelling en taakverdeling: 

 

 

Edo 

Koch 
Ouder 

Voorzitt

er 

Jaar van 
aftreden: 2020 

 

Jessica van burgel 
Ouder Lid 

Jaar van aftreden: 2021 

 

Sanne Vrolijken 
Personeel Secretaris 

Jaar van aftreden: 
2022 

 

Tineke van 

Dijk  

Personeels Lid 

Jaar van aftreden: 
2021 

 
 

 
Edo Koch | Voorzitter | Vader van Olivia 
Hallo. Ik ben Edo Koch, vader van Olivia in groep 4. Sinds begin van dit schooljaar mag 
ik me voorzitter van de MR noemen van onze school. Mijn doelstelling is om ervoor te 
zorgen dat onze kinderen het juiste onderwijs krijgen in een veilige omgeving. 
Speerpunten voor mij zijn continuïteit en communicatie. 
 
Jessica van Burgel | Moeder van Teun 
Mijn naam is Jessica van Burgel en ik ben de moeder van Teun van de Schootbrugge uit 
groep 3. Ik vind het belangrijk dat onze kinderen goed onderwijs krijgen en zich veilig 
voelen op school. Ik zet me graag in om de belangen van de kinderen en ouders te 
behartigen. 
 
Sanne Vrolijken | Leerkracht Groep 5 
Hallo, ik ben Sanne Vrolijken. Dit jaar ben ik leerkracht van groep 5/6. Ook mag ik mij 
sinds dit schooljaar lid noemen van de MR. Ik vind het belangrijk dat er goed onderwijs 
geven kan worden en dat de school voelt als een veilige plek voor alle leerlingen. 
 
Tineke van Dijk | Leekracht Groep 3 
Ik ben leerkracht sinds 2010 in de onderbouw op De Vlieger. 
En lid van de MR om mee te kunnen beslissen over het huidige en toekomstige beleid 
en andere zaken die in en rond school spelen. 

 

 



 

 

1.3. Vergaderdata 

 

• 17 september 2019 (directie aanwezig) 
• 12 november 2019 (directie aanwezig) 
•  14 januari 2020 (directie aanwezig) 

• 10 maart 

• 12 Mei 2020 (directie aanwezig) 

• 23 juni 2020 (directrice aanwezig) 

Vergaderingen kennen een generieke agenda waarin de volgende punten worden 
behandeld: opening door de voorzitter, ingekomen stukken, vaststellen notulen van de 
laatst gehouden vergadering, inhoudelijke agendapunten die zijn ingebracht door de 
leden en de directie, rondvraag, sluiting door de voorzitter. 

 

Vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders en personeel worden bijgewoond, 
mits vooraf kenbaar gemaakt bij de voorzitter. Dit schooljaar zijn er geen toehoorders 
aanwezig geweest bij de vergaderingen. De agenda is openbaar beschikbaar op de 
website van school en notulen zijn op aanvraag in te zien. 

 

De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van de achterban. 
Deze worden tijdens de eerstvolgende vergadering besproken. 

 

3. Behandelde onderwerpen 

Gedurende dit schooljaar zijn er meerdere onderwerpen ter tafel gekomen waarbij de MR 
advies- en/of instemmingsrecht had. Na de opsomming van de behandelde 
agendapunten, volgt een toelichting per onderwerp. 

Vanuit de directie zijn de volgende punten op de agenda geplaatst: 

- Formatieplan 2020-2021 (ter instemming personeelsgeleding); 

- Proefbegroting 2020 

- Vakantieregeling 2020-2021 

- Schoolgids 2019-2020 

- Veiligheidsplan/Schoolplan 

- Corona maatregelen 

- Jaarverslag 
 

 
3.1. Formatieplan 

In de 2e helft van het schooljaar wordt door de directie een formatieplan opgesteld voor 
het nieuwe schooljaar. Deze wordt opgesteld op basis van de aanmeldingen, 
ontwikkelingen en ambities van de school. Voor dit onderwerp heeft de 
personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht. 
 
Tijdens schooljaar 2019-2020 zijn er wederom verschillende wijzigingen geweest in het 
personeelsteam van de school. Voor 2020-2021 is er gekozen voor stabiliteit. De 
personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met het voorstel dat is gedaan door de 
directie. 

 

 



 

 

 



 

 

1.2. Proefbegroting 

De proefbegroting voor van KBS de Vlieger 1 is ingebracht tijdens de MR vergadering 
in november 2019. In deze proefbegroting worden de resultaten van het lopende jaar 
doorgenomen, alsmede de cijfers voor het nieuwe schooljaar. 

 

KBS de Vlieger 1 kent een gezonde begroting, ondanks de druk van groei en de 
algehele druk op de leerkrachten. 

 

1.3. Vakantieregeling 

In de MR vergadering van mei is de vakantieregeling voor het schooljaar 2020/2021 
ingebracht. De rol van de MR is om hierin advies uit te brengen. 

 

Voor alle schoolvakanties sluit de Vlieger zich aan bij de vakantieregeling van de 
scholen in Zwolle. 

 

1.4. Schoolgids 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de schoolgids opgesteld met daarin informatie 
over de werkwijze en visie van de school, alsmede praktische informatie voor de ouders 
en alle leerlingen. De schoolgids is online te vinden op www.kbsdevlieger1.nl. 

 

De oudergeleding van de MR heeft hier instemmingsrecht is met de ingediende 
schoolgids akkoord gegaan. 
 

 

1.5. Veiligheidsplan/Schoolplan 

 

1.6. Corona 

De corona pandemie heeft in het afgelopen schooljaar veel gevraagd van het team, de 

kinderen en de ouders. In maart hebben we de school voor meerdere weken moeten 

sluiten. Na bijna 2 maanden is de school weer opengegaan met o.a. aangepaste lestijden 

en gesplitste klassen. Hierdoor is de sociale betrokkenheid ook sterk gedaald. 

 

De rol van de MR in deze periode is het instemmen met de gekozen maatregelen en 

uitvoering daarvan. De belangrijkste rol van de MR lag in de gekozen richting na het 

opheffen van de schoolsluiting. In overleg met de directie is ervoor gekozen om het 

advies van de PO-raad te volgen en te kiezen voor hele dagen naar school voor de helft 

van de tijd. 

 

 

1.7. Jaarverslag 

De school kent de verplichting om ieder kalenderjaar een jaarverslag op te stellen, waarin 
de resultaten worden weergegeven. Dit jaarverslag wordt met de MR gedeeld en kort 
inhoudelijk doorgenomen. 

De MR kent hierin geen advies of instemmingsrecht. 

 

 

 

Met opmaak: Inspringing: Links:  1,27 cm, Eerste regel: 

0 cm
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4. Functioneren MR 

 

4.1. Deskundigheidsbevordering 

De afgelopen schooljaren is de samenstelling van de MR in relatief korte tijd sterk 
gewisseld. Hierdoor bestaat er weinig collectief geheugen over behandelde 
onderwerpen in het algemeen en de wettelijke bevoegdheden van de MR in het 
bijzonder. In het schooljaar 2017/2018 is de MR daarom gestart met een 
professionaliseringsslag door trainingen van de leden. 

Deze professionalisering is een doorlopend proces. In 2018-2019 en ook in 2019-2020 is 
er geen mogelijkheid geweest om voor de nieuwste MR leden deel te nemen aan de 
aangeboden trainingen. Deze deelname wordt verplaatst naar volgende schooljaar. 

 

1.2. Generiek jaarplan 

Ieder schooljaar kenmerkt zich door een wederkerig programma van onderwerpen die 
volg tijdig de revue passeren en behandeling van de MR (zouden) moeten genieten. De 
MR van Vlieger 1 werk werkt sinds schooljaar 2017-2018 met een generieke 
jaarplanning. 

 

Middels dit generiek jaarplan wordt de directie in staat gesteld om tijdig stukken aan te 
leveren waar de MR advies- of (gedeeltelijk) instemmingsrecht recht heeft. De MR heeft 
daarbij meer overzicht over de te agenderen punten en krijgt hiermee meer tijd om een 
kwalitatief hoogwaardig advies en een gefundeerde invulling aan haar instemmingsrecht 
te geven. 
 

1.3. Communicatie en Zichtbaarheid 
Tijdens voorgaand schooljaar heeft de MR zicht ten doel gesteld om beter zichtbaar en 
benaderbaar te zijn voor de ouders. Hiervoor hebben wij zowel online (website & parro) 
als offline kanalen (het vliegercafe) en posters gebruikt. De reacties hierop waren 
positief al heeft het op de langere termijn geen nieuwe initiatieven of informatie vanuit de 
ouders opgeleverd. 

 

 
 



 

 

5. Contact met de MR 

Dit verslag geeft een uiteenzetting van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar 
ter tafel zijn gekomen. Voor een uitgebreide toelichting kunt u inzage vragen in de 
notulen van de vergaderingen. Naast inzage in de notulen, kunt u ook onze agenda 
raadplegen op de website van KBS De Vlieger. Indien u een vergadering van de MR 
wilt bijwonen, kunt u dit uiterlijk drie dagen voorafgaande aan de vergadering aangeven 
waarna u een uitnodiging ontvangt. 

U kunt de MR het beste bereiken per e-mail: mr.vlieger1@catent.nl. 

Meer informatie vindt u op de website van KBS De Vlieger en in het Vliegernieuws. 

 

6. Vooruitblik 

Gedurende het schooljaar 2020-2021 zal de MR zich, naast de generiek terugkerende 
onderwerpen, blijven richten op de volgende onderwerpen en aandachtsgebieden: 

- Communicatie 

- Betrokkenheid 

- Professionalisering 

- Werving Leden MR 

- Corona Maatregelen 

- Werving leerlingen/groei school 

- Samenwerking vlieger 1 in de wijk 

 

De vergaderplanning van de MR zal aan het begin van het nieuwe schooljaar worden 
opgesteld en openbaar worden gemaakt. 

mailto:mr.vlieger1@catent.nl
mailto:mr.vlieger1@catent.nl

