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Samenstelling van de MR 
Door een verdeling in de MR in een personeelsgeleding en een 
oudergeleding, vertegenwoordigen de MR leden een eigen 
achterban; de personeelsgeleding vertegenwoordigt de 
leerkrachten en de oudergeleding vertegenwoordigt de 
leerlingen en de ouders. 

Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal 
leerlingen van de school. In het geval van de Vlier zijn dat op dit 
moment 4 raadsleden: 2 leerkrachten en 2 ouders. 

Oudergeleding: 

• Monique Wolfs (voorzitter) 

• Marion Brouwer  

Personeelsgeleding: 

• Marion Konings  

• Regina Brouwer 

 Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de 
Medezeggenschapsraad (MR) 
van Daltonschool de Vlier van 
schooljaar 2020-2021. 

 

 Wat doet een MR ?  
De MR is een raad die mee praat 
om de school zo goed mogelijk 
te laten functioneren. De MR en 
de directie hebben een 
gemeenschappelijk belang, 
namelijk het waarborgen van 
een goede kwaliteit van het 
onderwijs in een effectieve en 
efficiënte schoolorganisatie. 

 
De taken van een MR bestaan uit 
het bespreken, beoordelen en 
uiteindelijk vaststellen van het 
beleid van de school. De MR 
geeft hierbij advies of 
instemming aan diverse 
beleidsvoornemens. We wegen 
af of het nieuwe beleid de 
belangen van de leerlingen, 
personeel, ouders en directie 
tegemoet komt. In voorkomende 
gevallen neemt de MR ook zelf 
initiatief om zaken te bespreken 
met de directie om tot 
verbeteringen en / of nieuw 
beleid   te komen. 
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Tot slot 

We hebben ons het afgelopen jaar vol overgave ingezet voor 
onze school. Het komende jaar verwachten we met net zoveel 
enthousiasme de zaken op te pakken die aan ons worden 
voorgelegd. 

Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar 
maken bij de MR. Heeft u vragen, opmerkingen of 
bijzonderheden? Neem dan contact met ons op. Onze gegevens 
vindt u op de website www.bsdevlier en in de schoolgids. 
Natuurlijk kunt u ons ook aanspreken in en om de school. 

Wij verwachten de belangen van iedereen zo goed mogelijk  te 
blijven behartigen, zodat de Vlier een kwalitatief goede 
basisschool blijft met een veilig en uitdagend leer - en 
werkklimaat. 

Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde 
vertrouwen! 

Onderwerpen waar we mee 
bezig zijn geweest? 

Wij zijn als MR bezig geweest met de 
volgende thema’s; 

•  Coronabeleid  

•  Protocol thuisonderwijs  

•  Verkiezingen MR lid 

•  Besteding NPO gelden 

•  Tevredenheidsonderzoek Ouders 

•  Opstellen activiteitenplan MR 

Toelichting 

De MR heeft meegeholpen met de 
totstandkoming van het 
coronabeleid. A.d.h.v. een aantal 
stellingen en vragen zijn we hierover 
in gesprek gegaan. 

Online overleg over het protocol 
voor thuisonderwijs en daarop 
volgend herstart van de scholen. 
Samen hebben we bekeken welke 
aanpak het meest effectief en 
doeltreffend is voor onze leerlingen. 

De oudergeleding van de MR was dit 
jaar op zoek naar een nieuw lid voor 
schooljaar 2021-2022. In de 
nieuwsbrief is een oproep geplaatst. 
Wendy Nijman is hieruit naar voren 
gekomen. In de laatste vergadering 
is zij aangesloten. Tevens is afscheid 
genomen van Monique Wolfs. Zij 
werd bedankt voor haar jarenlange 
inzet voor de school.  

Daarnaast heeft de MR een aandeel 
gehad in het tot stand komen van 
het schoolprogramma NPO. Vanuit 
het team kwamen voorstellen, deze 
zijn besproken.  

De uitslagen van de 
oudertevredenheidsonderzoeken 
zijn besproken.  

Vanaf schooljaar 2021-2022 gaat de 
MR met een activiteitenplan werken. 
Hierin worden onderwerpen vast 
geagendeerd in het lopende 
schooljaar. 


