
Jaarverslag MR Vlinderbos schooljaar 2020-2021 
 
Met dit jaarverslag geeft de MR inzicht in haar activiteiten in het schooljaar 2020-2021. Wilt 
u meer informatie neem dan contact op met één van de leden of via mr@vlinderbos.nl. 
De MR maakt jaarlijks een jaarverslag.  
 
Aandachtspunten 
In de periode 2020-2021 is in de MR naast jaarlijks terugkerende agendapunten aandacht 
geweest voor:  

• Professionalisering van de MR (met directie en bestuur) 
• Voorgenomen bestuurlijke wijzigingen en aanstelling directeur-bestuurder 
• Corona maatregelen 
• Verkiezingen 

 
Leden MR  
In het schooljaar 2020-2021 waren de volgende personen lid van de MR:  
Oudergeleding: 
Anoek Enters 
Wilco Krimp (eerste halfjaar) 
Patrick Franken (vice-voorzitter) 
Petra van der Wilt (voorzitter) 
Personeelsgeleding: 
Eva Boogaard 
Krista Scheren 
Marjolein Vervaet 
 
Zichtbaarheid MR  
De MR probeert de zichtbaarheid te vergroten. Hiervoor is in 2019 een mededelingenbord in 
gebruik genomen die in de school hangt. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ouders en 
personeel kunnen na contact met de voorzitter of secretaris als toehoorder een vergadering 
bijwonen. In het afgelopen schooljaar zijn er geen toehoorders geweest. Ook is er een digitale 
klankbord bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle stamgroep ouders in 
gelegenheid gebracht om signalen en vragen neer te leggen bij de MR. Komend schooljaar zal er 
verder gewerkt gaan worden aan de zichtbaarheid van de MR. Mede door de 
Coronamaatregelen is het mededelingenbord hiervoor niet afdoende.   
 
Instemming en advies  
De MR heeft wettelijk advies- of instemmingrecht op verschillende voorgenomen beslissingen 
van de schoolleiding.  
In schooljaar 2020-2021 zijn de volgende instemmingstrajecten geweest:  

• Schoolplan: instemming gegeven door MR;  
• Vakantierooster (exclusief studiedagen en exclusief studiedagen aansluitend aan 

vakanties): instemming gegeven door MR;  
• Schoolgids: instemming gegeven door oudergeleding MR met suggesties voor enkele 

aanpassingen; 
• Aanstelling directeur-bestuurder: instemming gegeven met suggestie voor enkele 

voorwaarden; 



• Formatieplan: instemming gegeven door personeelsgeleding MR. 
In schooljaar 2020-2021 zijn de volgende adviestrajecten geweest:  

• Begroting 2021: positief advies door MR; 
• Functiehuis Vlinderbos: positief advies met opmerkingen m.b.t. zittende personeelsleden 

met afwijkende functie; 
 
Bestuur  
Er is regelmatig contact geweest tussen het bestuur en de MR. Onderwerp van gesprek waren 
hierbij de voorgenomen aanstelling directeur-bestuurder, de algemene voortgang, voortgang 
samenwerking directie en MR en ontwikkelingen rondom afscheid directeur en aanname interim 
directeur.  
 
Andere thema’s uit 2020-2021:  

• Ontwikkeling van het onderwijs en onderwijsresultaten;  
• Klankbord bijeenkomst; 
• Samenstelling van de MR; 
• Corona maatregelen; 
• Zichtbaarheid MR. 

 
Belangrijke thema’s voor schooljaar 2021-2022, naast jaarlijkse terugkerende onderwerpen 
volgens de jaarplanning:  

• Professionalisering MR en aanpassingen regelementen; 
• Ontwikkeling onderwijs en resultaten; 
• Werving en benoeming vaste directeur-bestuurder vanaf schooljaar 2022-2023. 

 
Financiën 
De MR had in 2020-2021 de volgende uitgaven: 
Bloemen   25,00 
Bloemen  25,00 
VOO cursus MR 978,98 
Totaal   1028,98 euro 
 
 


