
Jaarverslag 2020-2021 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 
2020-2021. Hierin staat beschreven waarmee de MR zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden. 

MR Leden 2020-2021 

 Personeelsgeleding: 

Tamara van Buuren, Wendy van der Drift, Floortje Withagen, Wendy Vollebregt, Stefanie van 

der Lans, Petra Overbeek (vervanging Tamara van Buuren).  

 Oudergeleding: 

Hanneke Hoogendam, Tessa Sprengers, Marjolein de Leeuw, Bart Splinter en Kim van Vliet. 

Aantal vergaderingen 2020-2021: 
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  

 Schoolveiligheidsplan 

De MR heeft op alle genoemde punten positief advies gegeven en/of gestemd. 

Cursus MR: 
Er is in het schooljaar 2020-2021 geen cursus gevolgd. 

Corona: 
Corona is ook tijdens dit schooljaar volop aanwezig geweest. Het plotseling moeten sluiten vlak voor 
de kerstvakantie, weer online les gaan geven en noodopvang draaien. Ook moesten we vanwege het 
hoge aantal besmettingen vlak voor de meivakantie ook eerder dicht. We hebben met de plannen 
van aanpak rondom corona allemaal ingestemd. Aan het eind van het schooljaar kwam er geld vrij 
vanuit de regering betreffende het Nationaal Onderwijs Programma (NOP). Ook de voorstellen die 
hierin zijn gedaan zijn goedgekeurd door de MR.  

Bouwplannen: 
Dankzij de hoge betrokkenheid van de MR is het bouwplan wat onze voorkeur had, goedgekeurd 
door de gemeente. Ze zijn volop aan het bouwen. Er zijn veel plannen voorbij gekomen wat betreft 
het veilig parkeren/naar school kunnen komen van de leerlingen.  

Rapport 
In de MR is de nieuwe gesprekkencyclus besproken en het nieuwe rapport is gepresenteerd. De start 
hiervan zal schooljaar 2021-2022 zijn. De MR heeft hiermee ingestemd.  
 
 
 



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 weer het lerarentekort, het afstemmen met 
uitzendbureaus, corona op de basisschool en het zoeken naar een vervanger van Saskia Schenning.  
 
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.  

IEP groep 8: 
Is dit schooljaar voor het eerst afgenomen. Dit is goed bevallen. De scores komen boven het landelijk 
gemiddelde uit.  
 
Werkdrukgelden 2021-2022: 
Die zijn onveranderd: Gedeelte ambulant, tweede vakdocent gym. 

 

Aftreden MR leden: 
Aan het eind van het schooljaar stelden Kim van Vliet en Wendy van der Drift zich herkiesbaar op. 
Beiden zijn aangebleven.  


