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Jaarverslag MR OBS Vleuterweide 2020-2021 
 
Vergaderingen: 
12 oktober 2020 24 november 2020 27 januari 2021 
18 maart 2021 17 mei 2021  29 juni 2021 
 
Leden Oudergeleding: 
Benjamin Kolff (voorzitter), Misha van Hamersveld, Saskia van der Heiden 
Leden Personeelsgeleding: 
Jessica Warmenhoven, Sharon Reneman, Miranda van de Luijtgaarden, Frauke Fiéves 
 
De volgende onderwerpen zijn besproken in de MR-vergaderingen: 
1. Begroting en exploitatie 

Zowel de begroting als de exploitatie zijn besproken met de directie, en zijn 
goedgekeurd. 
 

2. Jaarplan 
Aan het begin van het schooljaar is het herijkte jaarplan besproken. 
 

3. Enquêtes medewerker- en oudertevredenheid 
In de eerste helft van het schooljaar zijn enquêtes gehouden onder de ouders en 
medewerkers. De resultaten zijn besproken met de MR. 
 

3. Formatieplan 
Het formatieplan is besproken en goedgekeurd door de MR. OBS Vleuterweide is de 
afgelopen jaren een school geweest met een krimpend aantal leerlingen. Om 
financieel gezond te worden zijn meerdere groepen samengevoegd. Inmiddels 
kunnen we constateren dat OBS Vleuterweide weer nagenoeg financieel stabiel en 
gezond is. Ook wat betreft personeelsbezetting is er nu rust. Ondanks de uitdagingen 
in personeelstekort die ook onze school ervaart.  
 

4. Begroting Ouderraad 
De ouderraad (OR) heeft haar begroting gepresenteerd aan de MR en de MR heeft 
deze goedgekeurd. De MR en de OR hebben 2x een gezamenlijke vergadering 
gehouden afgelopen schooljaar. Dit willen we in de komende jaren voortzetten. 
 

5. Schoolgids 
De schoolgids 2020-2021 is besproken en op een aantal punten op verzoek van de 
MR verduidelijkt. Deze is goedgekeurd. 
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6. Huisvesting 

Locatie Teunisbloem wordt door de Gemeente grondig verbouwd. Na veel 
wijzigingen in de plannen lijkt er nu een vast plan te zijn. Vooruitlopend daarop is 
OBS Vleuterweide in z’n geheel naar de locatie Passiebloem verhuisd met ingang van 
schooljaar 2020-2021. Het plan om in de zomer van 2021 te beginnen met de 
nieuwbouw van de school, direct naast de locatie op de Passiebloem, is niet gehaald. 
Wanneer de bouw daadwerkelijk start, staat op moment van schrijven van dit 
jaarverslag nog niet definitief vast. 
 

7. Wijziging samenstelling MR 
Aan de zijde van de oudergeleding hebben gedurende het schooljaar wijzigingen 
plaatsgevonden. Dénise den Haan heeft de MR verlaten en is aan het begin van het 
schooljaar vervangen door Saskia van der Heiden. 
De zittingstermijn van de oudergeleding van de MR eindigde aan het eind van het 
schooljaar. Er hebben zich 3 kandidaten aangemeld voor 3 beschikbare plaatsen. 
Misha van Hamersveld en Saskia van der Heiden hebben zich opnieuw kandidaat 
gesteld. Tijdens de laatste MR vergadering van het schooljaar heeft Benjamin Kolff de 
MR na 6 jaar verlaten en is vervangen door Bas van Liere. Bij de personeelsgeleding 
heeft Sharon Renema tijdelijk de positie van Frauke Fiéve opgevuld. 
 

8. Coronacrisis 
Door de Coronacrisis hebben alle MR vergaderingen vanaf maart 2020 via Teams 
plaatsgevonden. Daarnaast is er veel ad hoc afstemming geweest over de 
implementatie van alle maatregelen. Na de lockdown in het vorige schooljaar hebben 
we gemerkt dat de school een goede modus heeft gevonden voor online les. Dat is 
erg soepel verlopen. 

 
De MR kijkt terug op een schooljaar waarin veel gebeurd is. Ondanks de vele gebeurtenissen 
heeft de school en het onderwijs daar niet onder geleden. Dat is een compliment waard! 
 
 


