Jaarverslag MR 2020-2021
In september 2020 is de MR van De Vlieger gestart met de volgende leden. Voor de oudergeleding:
mevr. Heruer (voorzitter), mevr. Verhaar en Mevr. Prins. Voor de lerarengeleding: dhr. Keijzers
(secretaris), mevr. van Kampen, mevr. Tuit en mevr. Jansen.
Het schooljaar 2020-2021 is de medezeggenschapsraad 6 keer bij elkaar gekomen. De MR heeft
tijdens vergaderingen altijd eerst een vooroverleg. Na een half uur schuift directeur-bestuurder
mevr. van der Wal als toehoorder aan. De lerarengeleding komt in de week vooraf aan de
vergadering bijeen voor vooroverleg. Er is een jaarschema waarin per maand aangegeven wordt
welk onderwerp op de agenda komt. Goedgekeurde notulen zijn te vinden op de websi te van De
Vlieger, de samenschijf van de school en worden individueel naar de teamleden gestuurd.
Daarnaast heeft de PMR zo’n vier á vijf keer overleg met de directie over o.a. taakbeleid en
personeelszaken. Voorafgaand aan dit overleg heeft de MR een vooroverleg. Mevr. van der Ham
maakt de notulen van de MR vergaderingen. Dit is taakverlichtend voor de secretaris van de MR. De
vergaderingen zijn online gehouden.
De MR heeft gedurende het jaar ingestemd met: taakbeleid 2020-2021, schoolplan, jaarbundel,
jaarplan 2020-2021, werkverdelingsplan 2020-2021, Beleidsplan ICT 2019-2023, MR activiteitenplan
2020-2021, vakantie rooster 2021-2022 en de jaarrekening 2020.
De MR is gedurende het gehele jaar goed geïnformeerd door de directie over leerlingenverloop,
personeelsbeleid en beleid ingegeven door de coronamaatregelen. Tijdens PMR-directie overleg is er
gesproken over het pleinrooster, het functiebouwhuis én het werkverdelingsplan. Daarnaast is de
MR geïnformeerd over de verkeerssituatie rond de school en voortgang portfolio.
In jun1 2019 hebben de PMR en directie tijdens de gesprekken over het werkverdelingsplan samen
afgesproken dat we de uren voor de taken op een andere manier gaan hanteren. Dit is in juni 2020
tijdens de werkverdelingsplangesprekken geëvalueerd. Voor schooljaar 2020-2021 én het komende
schooljaar 2021-2022 hanteren we hetzelfde principe. In januari 2022 volgt een evaluatie.
De PMR en OMR hebben deelgenomen aan de BAC (benoemingsadviescommissie) voor een nieuw
te benoemen directeur-bestuurder. De MR heeft dit als zeer prettig ervaren en is samen met de
andere leden van de BAC tot een unanieme voordracht van dhr. Stefan van Haaren gekomen.
De MR is samen met de directie in goed overleg – gezien de grootte van het eigen vermogen – tot
een bestemming van de bestemmingreserves gekomen. Deze worden breed ingezet.
Een lid van de MR heeft meeparticipeerd in het traject functiebouwhuis waar OOP-ers een nieuwe
functiebeschrijving hebben gekregen en opnieuw zijn ingeschaald. Er is een nieuwe functieomschrijving voor leerkrachten van L10 en L11 en OOP-functies gemaakt.
Door de corona-uitbraak konden na half december de lessen niet meer fysiek gevolgd worden. De
directie heeft de MR steeds zeer goed geïnformeerd over de te volgen route. De invalshoek dat de
leerkrachten zich bijna uitsluitend bezig konden houden met het online lesgeven en de OOP-ers met
het fysieke lesgeven voor kinderen met ouders in de vitale en/of kwe tsbare beroepen werd als een
juiste keuze gezien. Na de terugkeer van het fysieke onderwijs werd het onmogelijk door de vele
wisselingen om het atelieronderwijs te continueren. Dit heeft vooral van deze leerkrachten veel
energie gekost omdat het onderwijssysteem op een andere manier opgezet moest worden.
De vergaderingen van de MR hebben na december online plaatsgevonden.

Onlangs zijn de contouren van het NPO (Het Nationaal Plan Onderwijs) zichtbaar geworden. De MR
wil nauw betrokken worden bij de besteding van het geld. Zij ziet o.a. problemen doordat het
incidenteel geld is.
De leden Mevr. Selma Jansen, Mevr. Miranda van Kampen, Dhr. Hans Keijzers en Mevr. Fabienne
Tuit zijn in april 2021 herkozen voor een nieuwe termijn voor de PMR. Mevr. Annechien Mevius is in
januari 2021 lid geworden van de Oudergeleding van de MR.
Eind van het jaar hebben we afscheid genomen van de directeur-bestuurder Talea van der Wal.
Mevr. Van der Wal heeft veel voor De Vlieger betekend. Haar netwerk was enorm, zij was een echte
visionair waar het personeel veel aan te danken heeft. De MR hee ft altijd op een zeer prettige
manier met haar samengewerkt en heeft in september tijdens een diner zeer prettig afscheid met
haar gehad.

Vergaderdata 2020-2021
Woensdag 23 september
Dinsdag 10 november
Woensdag 13 januari 2021
Dinsdag 16 maart 2021
Woensdag 19 mei 2021
Woensdag 7 juli 2021

Oudergeleding MR :
mevr. Heruer (juni 2018)
mevr. Prins (juni 2019)
mevr. Verhaar (juni 2019)
Mevr. Mevius (jan 2021)
Lerarengeleding:
mevr. Jansen, mevr. Tuit, mevr. van Kampen, dhr. Keijzers (mei 2021)
Met vriendelijke groet
Hans Keijzers
Secr. MR De Vlieger

