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Leden 

De MR van de KJS bestond in het schooljaar 2019 – 2020 uit 6 leden, voor de helft uit personeel 

(Personeelsgeleding / PG) en voor de helft uit ouders (Oudergeleding / OG). Vanuit school waren dit 

Marianne Jacobsen, Mia de Weijer en Ina Griede. Vanuit de ouders waren dit Elbert van den Doel als 

voorzitter, Harry Meijer en Antonet Campagne. De laatste twee hebben de basistraining 

Medezeggenschap Primair Onderwijs gevolgd van de CNV academie. 

 

Bijeenkomsten 

De MR vergaderingen hebben plaatsgevonden op: 

9 september 2019 

11 november 2019 

20 januari 2020 

22 april 2020, digitaal in verband met Corona 

18 mei 2020, digitaal in verband met Corona 

6 juli 2020, afsluiting samen met de Ouderraad (OR) 

 

Bij alle bijeenkomsten waren ook Marianne vd Schee of Fieke Blauwendraad aanwezig vanuit de 

directie. De bijeenkomsten startten altijd samen met de OR. Dit om de lijnen kort te houden en 

omdat er enige overlap kan zijn in informatie die zowel belangrijk is voor de OR als de MR. Helaas 

lukte deze gezamenlijke bijeenkomsten niet tijdens de digitale sessies  

 

Besproken onderwerpen 

Het schooljaar 2019/2020 was natuurlijk een bijzonder jaar door de Corona. Waar we op een 

normale manier zijn begonnen met allerlei plannen, zoals de inrichting van onze nieuwe locatie op 

Schoolhof West, de inspectie voor excellente school en de uitwisseling in het kader van Erasmus Plus 

en de stakingen in het onderwijs. Al deze onderwerpen zijn besproken. 

Helaas is er vanaf maart 2020 ook een aantal weken op de KJS is geen fysiek onderwijs geweest, en 

waren er opeens hele andere onderwerpen waar we ons mee bezig moesten houden. De school 

heeft op een zo goed mogelijke wijze aan het digitale onderwijs / onderwijs op afstand invulling 

proberen te geven. Dit is uitgebreid geëvalueerd met de MR en hier zijn ook mogelijkheden voor 

verbetering uit voortgekomen. Ook het heropenen van de school na de meivakantie is uitgebreid aan 

bod gekomen in de digitale bijeenkomst van 22 april. Daarnaast is de formatie voor het schooljaar 

2020/2021 besproken. 

 

Uitgevoerde acties 

De MR heeft op Social Schools een berichtje geplaats om de leerkrachten te bedanken voor hun 

inspanningen tijdens de sluiting van de school. Ook hebben alle leerkrachten een kleine attentie 

gekregen van de oudergeleding van de MR. 

 

Elbert van den Doel heeft bij de laatste bijeenkomst afscheid genomen van de MR, omdat zijn zoon 

naar de middelbare school is gegaan. In juni was er daarom een wervingsactie voor nieuwe MR-leden 

opgezet. Vanaf schooljaar 2020 /2021 heeft Jolanda Beijer zitting in de MR. 

 


