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Jaarverslag 2019-2020 van de MR van Het Baken, R.K. Basisschool in Berkel en Rodenrijs  
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Het Baken over het 
schooljaar 2019-2020. Hierin staat beschreven waarmee de MR zich het afgelopen jaar heeft 
beziggehouden.  
 

MR Leden 2019-2020  
 Personeelsgeleding:  
Tamara van Buuren, Wendy van der Drift, Floortje Withagen, Nathalie van der Wielen, Yvette 
Leuven  
 Oudergeleding:  
Sanne Evers, Merlijn Bakkenes, Albert Driesprong, Bart Splinter en Kim van Vliet.  

 
Aantal vergaderingen 2019-2020:  
Er zijn 6 bijeenkomsten geweest.  
 
Besproken onderwerpen in de MR:  
De volgende vaste punten werden besproken binnen de MR:  

 Jaarplan en jaarverslag van Het Baken  
 De begroting  
 Het formatieplan  
 De vakantieplanning van school  
 Schoolgids  
 Plannen van aanpak Corona   

De MR heeft op alle genoemde punten positief advies gegeven en/of gestemd.  
 
Cursus MR:  
Er is in het schooljaar 2019-2020 geen cursus gevolgd.  
 
Corona:  
I.v.m. Corona is het een raar en memorabel schooljaar geworden. Waar in eerste instantie de ouders 
niet meer de school in mochten was er al snel een intelligente lockdown. Kinderen moesten thuis 
onderwijs volgen. De leerkrachten hebben een aantal dagen gekregen om dit op poten te zetten. Na 
een aantal weken mochten er weer om en om halve klassen naar school. De andere helft volgde nog 
thuisonderwijs. Na weer een aantal weken konden we als school weer “gewoon” draaien. We 
hebben met de plannen van aanpak rondom corona allemaal ingestemd.   
 
Bouwplannen:  
Dankzij de hoge betrokkenheid van de MR is het bouwplan wat onze voorkeur had goedgekeurd door 
de gemeente. De grond is inmiddels bouwrijp gemaakt, maar de bouw is inmiddels gestagneerd. Wel 
wordt er hard gewerkt aan het veiliger maken van de Oudelandselaan en de Kiss&Ride-strook.   
 
TSO:  
Er is contact geweest met een bestuurslid van de TSO. Op dit moment heeft de overblijf nog genoeg 
overblijfkrachten om rond te kunnen komen. Dit gaat met vlagen goed, en neemt dan weer af. Mocht 
de TSO in de knel komen, hebben we gevraagd om als MR vroegtijdig geïnformeerd te 
worden. Verder hebben wij onze hulp aangeboden als het nodig is.   
  



  
GMR:   
Namens de MR nemen Floortje en Wendy D plaats in de GMR. Dit is de overkoepelende MR van de 
Laurentiusstichting. De GMR is 6 keer bijeengekomen. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn de 
begroting en het jaarverslag. Het College van Bestuur meldt de GMR wat er op bestuursniveau 
speelt. Specifieke onderwerpen waren dit jaar het lerarentekort en corona op de basisschool.  
 
Website:  
De MR heeft hun onderdeel op de schoolwebsite bijgehouden.   
 
Jaarplannen en formaliseren van procedures:  
De MR heeft afgelopen jaar een jaarplanning gemaakt voor de onderwerpen: jaarplan, schoolplan, 
formatieplan, schoolgids en begroting.  Dit om duidelijk inzichtelijk te hebben welke onderwerpen 
we moeten agenderen.   
  
Onderwijs groepen 1/2:  
In de groepen 1/2 zijn veel ontwikkelingen gaande. Juf Vanessa Kaminski heeft ons geïnformeerd 
over het reilen en zeilen.   
Twee jaar lang zijn de groepen 1/2 nu bezig met het kleuteronderwijs met Marijke Bertu. Het traject 
met Marijke liep schooljaar 2019-2020 nog door.  
Doel was om het kleuteronderwijs weer uit kleuters te laten komen. De doelen worden nu meer 
behaald door het enthousiasme wat er bereikt wordt. De kinderen leggen meer links tussen de 
opdrachten en de doelen. Ze worden meer geprikkeld om te doen/leren. Het gaat meer om het 
proces, dan de uitkomst.   
De observatie methode ‘Kijk’ is erg belangrijk bij het volgen van de ontwikkeling. De 17 
ontwikkelingslijnen worden per leerling gevolgd. Dit past bij het onderwijs wat er nu gegeven wordt.   
Het gebruik van het (nieuwe) planbord is uitgelegd.  
 

Social Schools-app:   
De Social Schools-app is sinds januari 2020 in gebruik genomen door de hele school. De eerste 
reacties waren positief.   
  
De groene speelplaats:  
De schoolpleinen van de groepen 1 t/m 4 zijn inmiddels “vergroend”. Het wachten is nu op het 
speelplein aan de voorkant. Daarvoor zijn plannen gemaakt.    
   
IEP groep 8:  
Is i.v.m. de Corona niet doorgegaan.   
 

Werkdrukgelden 2020-2021:  
Die zijn onveranderd: Gedeelte ambulant, tweede vakdocent gym.  
 

Aftreden MR leden:  
Aan het einde van het schooljaar zijn Nathalie van der Wielen, Yvette Leuven, Sanne Evers, Merlijn 
Bakkenes en Albert Driesprong afgetreden als MR-lid.   
 

 


