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Jaarverslag MR CBS de Bron 2019-2020 
 
 
 
Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van CBS de Bron over het jaar 2019-2020. 
In dit verslag wordt weergegeven wat de medezeggenschapsraad het afgelopen jaar voor de school 
heeft kunnen betekenen.  
 
De MR heeft onder andere instemmings- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding 
adviseert en na overleg instemming kan verlenen. Om die redenen woont de directrice van onze 
school, Alette Osinga, de vergadering veelal gedeeltelijk bij. Zij kan namelijk de besluiten die moeten 
worden genomen het best voorleggen en toelichten.  
 
Dit schooljaar is de MR enkele keren bijeen geweest en zijn er diverse zaken besproken. Veel punten 
keren jaarlijks terug zoals kennisgeving van de GMR/Regioraad, formatieplan, inspectie, personele 
bezetting. 
 
De MR vergaderingen zijn openbaar. Dit houdt in dat na overleg met de voorzitter het mogelijk is dat 
een ouder een deel van de MR vergadering bijwoont. Natuurlijk zijn ideeën, tips over schoolzaken 
altijd van harte welkom, schroom dus niet om contact op te nemen met de leden van de MR. Dit kan 
via de mail: mr.bron@edumarevpr.nl Uiteraard kunt u een van de MR leden ook altijd even 
persoonlijk wat vragen.  
 
Graag horen wij van u! 
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Hoofdtaken en MR leden 
 

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De school moet 
ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR.  Op een aantal terreinen heeft de MR instemmings- 
en adviesrecht.  
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden. Leden van de MR 
worden gekozen.  
 
Onze MR bestaat uit de volgende leden: 
 
Ouders: Joost Andrieu, Max Hoogvliet, Hanneke Gutter. 
Personeel: Caroline van Meggelen, Jennifer Berenschot, Manon de Vos. 
 
Omdat onze school onder Edumare valt, is er ook een Regioraad. Bij elke vergadering is er een 
personeelslid en iemand van de oudergeleding vertegenwoordigd. 
 

Wat is er zoal besproken in het afgelopen schooljaar 

Nieuwe MR leden 
We hebben afscheid genomen van Johan van der Zee. Hanneke Gutter is daarvoor in de plaats 

gekomen. Netty van de Sar heeft afscheid genomen en wordt opgevolgd door Manon de Vos. 

Fusie verenigingen 
In het schooljaar 2019-2020 zijn scholenverenigingen VCO de Kring, Floreo en Primo gefuseerd. De 

nieuwe naam van onze scholenvereniging is Edumare. Samenwerking tussen de scholen verloopt zo 

soepeler en er kan meer gebruik gemaakt worden van elkaars expertise. 

Personeelsbezetting 
Het afgelopen jaar is de indeling en bezetting van de groepen als volgt geweest: 
1/2a: juf Marsha en juf Anneke.  5: juf Esther. 
1/2b: meester Maurice.   6: juf Manon en juf Jennifer. 
3: juf Jessica en juf Netty.  7: juf Helma en juf Monique. 
4: juf Jaqcueline en juf Ageeth.   8: juf Lourien en juf Netty. 

 

Groepsverdeling 
Ieder jaar komt de formatie aan bod. Het schooljaar 2020-2021 bestaat de formatie uit 2 groepen 1/2 
en enkelvoudige groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8.  
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Communicatie 
Communicatie is altijd een belangrijk punt, dit hebben we zeker het afgelopen jaar gemerkt. Via 
Social Schools verloopt de communicatie steeds beter. Tijdens de lockdown was er via de telefoon of 
de chat van Snappet contact met de leerlingen en de ouders. Dit werd door velen op prijs gesteld. 
 

Coronamaatregelen 
Tijdens dit schooljaar hebben we overleg gehad over de maatregelen die er getroffen werden i.v.m. 
Corona. Denk aan de hygiëne in de klassen, het tijdelijk aanpassen van de schooltijden naar een 
continu rooster e.d. 
 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage blijft gelijk, tenzij de OR aangeeft meer nodig te hebben. 
 
 

Speerpunten voor het schooljaar 2020-2021 
 
De MR wil zich blijven inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van onze school, het beleid en het onderwijs.  

Tenslotte 
 
Als MR hebben we het voornemen om kritisch opbouwend te blijven kijken naar alles wat er wordt 
voorgelegd aan ons. Denkt u als ouder dat een bepaald punt op de agenda van de MR moet komen, 
dan horen wij dit graag van u! 
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