
Jaarverslag 2020-2021 van de medezeggenschapsraad (MR) van PCBS “De Vlieger” 

            

Inleiding/personalia 

Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2021. De 

MR bestond in deze periode uit 6 leden, 3 teamleden en 3 ouders. 

Samenstelling MR 

geleding Naam lid sinds herkiesbaar rol 

Personeel 

Sandra Boogaard   Secretaris 

Antoinette Mechelse   Lid 

Miranda van der Hoeven   Lid 

    

Ouders 

Fleur Snijders   Voorzitter  

Melissa Huesken-Verhaar  Ja Lid 

Michel Rietbergen  Nee Lid 

    
 

Meer algemene informatie over de MR is te vinden in de schoolgids en via de website van 

De Vlieger: www.pcbsdevlieger.nl. Het algemene e-mailadres van de MR is 

mr@pcbsdevlieger.lucasonderwijs.nl. 

Algemeen 

De MR heeft het afgelopen jaar 6 reguliere vergaderingen gehad. Bij de vergaderingen 

is de interim-directeur (Kees van der Zweep) dan wel nieuwe directeur (Jeanine 

Kalkhoven) aanwezig geweest om een en ander ten aanzien van zowel de algemene gang 

van zaken als specifieke vragen nader toe te lichten. 

In zijn algemeenheid heeft het schooljaar met name in het teken gestaan van de 

COVID19 pandemie en de gevolgen voor het reguliere onderwijs. Zowel voor de kinderen, 

de ouders, de leerkrachten als de directie is dit schooljaar een uitdagende periode 

geweest waar naar het oordeel van de MR er door de school(directie) alles aan gedaan is 

om, ondanks de beperkingen, het reguliere onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten 

vinden. Deels door digitaal onderwijs en deels met perioden met aanwezigheid op school. 

De MR heeft ook ingezien dat dit zeker ook nadelige gevolgen heeft gehad voor de 

ontwikkeling van de kinderen, maar de school heeft ook de nodige activiteiten 

georganiseerd om deze zoveel mogelijk in te lopen en de MR heeft daar zijn waardering 

voor uitgesproken.  

 



Besproken onderwerpen MR-vergaderingen 

Het afgelopen jaar is een veelvoud aan onderwerpen besproken tussen de schooldirectie 

en de MR. De belangrijkste onderwerpen staan hieronder benoemd: 

• COVID19 pandemie en de gevolgen: de MR heeft alle vergaderingen en daarnaast 

ook tussendoor veelvuldig contact onderhouden met de schooldirectie over alle 

maatregelen gedurende het schooljaar. Daarbij zijn de belangen van de kinderen, 

ouders en leerkrachten steeds gewogen en dit heeft ertoe geleid dat het 

regulier onderwijs doorgang heeft kunnen vinden. Ook is gesproken over een 

investering om de ventilatie binnen de school te verbeteren. Deze wordt in het 

komende schooljaar uitgevoerd. 

• Nationaal Programma Onderwijs (NPO): gedurende het jaar is gesproken over het 

NPO (bedoeld om onderwijs achterstanden vanwege de COVID19 pandemie in te 

lopen) en de invulling daarvan bij De Vlieger. De MR heeft ingestemd met het 

plan wat door de directie is opgesteld. 

• De begroting van De Vlieger 2020-2021: deze begroting is besproken en 

goedgekeurd door de MR. 

• De jaarrekening 2020-2021 van de Vlieger: aan het eind van het jaar is gebleken 

dat sprake is van een tekort, met name ontstaan door (duurdere) inhuur van een 

directielid en leerkrachten om zodoende het onderwijs doorgang te kunnen laten 

vinden. Hoewel de MR de beweegredenen snapt, dient de financiële huishouding 

op orde te zijn. Het tekort is opgevangen binnen de Lucas Onderwijs Groep en 

heeft daardoor geen nadelige gevolgen gehad voor het nieuwe schooljaar. 

• Verkeersveiligheid: in alle vergadering is aandacht geweest voor de 

verkeersveiligheid bij de school en hoe die te verbeteren is. Er is een enquete 

gehouden onder de ouders (meer dan 100 reacties), er is contact met de 

gemeente geweest en de eerste plannen voor verbetering zijn besproken. Het 

belangrijkste onderdeel is de gedragscomponent van ouders die met hun auto 

voor het schoolplein staan.  

• Nieuwe directie. Het afgelopen jaar is een nieuwe directie (directeur en adjunct) 

aangetreden en de MR heeft is beide procedures betrokken geweest. 

• CITO toetsen. De MR heeft zich het afgelopen jaar laten bijpraten over de 

CITO toetsen en hoe dat invulling krijgt binnen De Vlieger. 

• De vorming van een Kindcentrum. De directie heeft de idee opgevat om een 

kindcentrum in het gebouw van De Vlieger te vormen en daarmee een zinvolle 

invulling te geven aan de vacante ruimte. Dit zal naar verwachting eveneens een 

positief effect hebben op de instroom van nieuwe kinderen op De Vlieger. De MR 

ondersteunt deze beweging dan ook. 



• Tevredenheidsonderzoek. Het afgelopen schooljaar heeft een 

tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. In zijn algemeenheid scoort De Vlieger 

goed en is er weinig reden voor extra aandacht. In de MR zijn de resultaten 

besproken. 

• Nieuw logo. Binnen de directie leven er wensen om het logo en de huisstijl aan te 

passen en te moderniseren. De MR heeft kennis genomen van de ideeën. 

• Tenslotte is gedurende het jaar meerdere keren gesproken over de personele 

ontwikkelingen binnen De Vlieger. 

Namens de MR, 

 

September 2021 

 


