
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2019-2020 

Dalton Sterrenschool De Vliegenier Apeldoorn 

 

Inleiding 

Voor u ligt het MR Jaarverslag over het schooljaar 2019-2020. Hiermee laten wij ouders 

en teamleden weten wat de MR doet, en kijken we terug op wat we hebben besproken en 

gedaan. Dat helpt ons ook om onze doelen voor de toekomst helder te krijgen. 

 

Rol Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR overlegt en denkt mee over verschillende (beleids)zaken en ontwikkelingen op 

school, en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Over sommige 

onderwerpen adviseren we en bij een aantal zaken (zoals het vaststellen van het schoolplan 

of de schoolgids) heeft de MR instemmingsrecht. 

 

Samenstelling MR 

De MR bestaat (in gelijke verhouding) uit een teamgeleding en een oudergeleding. Alle 

ouderleden zijn na een verkiezing in het begin van schooljaar 2018-2019 begonnen als 

MR-lid. De teamgeleding is in 2015-2016 gestart in de  MR, met uitzondering van Marja 

Bouman (zij nam op een later moment de plaats in van een terugtredende leerkracht). De 

zittingstermijn is vastgelegd op 3 jaar in het MR-reglement.  

De MR vergaderingen worden altijd samen met de directeur Ernst Maatman gevoerd. 

 

Leerkrachten: Ouders: 

- Marja Bouman 
- Miriam Overvelde  
- Stefani Heinz 

- Nanda Wolf (voorzitter) 
- Marieke Olthuis (secretaris) 
- Saskia de Heus 

 

Geen van de leden is lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van 

Leerplein055.  

 

Vergaderingen in 2019-2020: 

In het schooljaar 2019-2020  heeft de MR 7 keer overleg gehad.   

 

De vergaderdata van de geplande MR-vergaderingen staan vermeld in de schoolkalender 

op de website van De Vliegenier.  

 

Besproken thema’s in 2019-2020 

In het schooljaar 2019-2020  zijn verschillende onderwerpen besproken. Een aantal zaken 

keert jaarlijks terug, zoals het taakbeleid in het team, de formatie voor het volgend 

schooljaar en de onderwijsopbrengsten (toetsresultaten). Andere belangrijke onderwerpen 

waren: 

 

Verbeterplannen 

 

Vakantieregeling 

In het schooljaar 2019-2020 werd bekend dat de flexibele schooltijden zoals we deze kennen 

op de vliegenier zou ophouden te bestaan. Dit was een beslissing die vanuit de overheid 



werd genomen. De sterrenscholen hebben hier protest op aangetekend en hiermee is het 

gelukt om de flexible schooltijden (nog steeds als experiment) te behouden! 

Wel is er vakantie in de reguliere kerstvakantie en is de school tijdens de zomervakantie 3 

weken gesloten.  

 

Schoolprofiel 

Met de MR is het schoolprofiel besproken. Het schoolprofiel heeft als doel om in het geval 

van formatieve frictie, vacatureruimte of bij knelpunten weloverwogen keuzes te maken. 

Welke medewerkers passen bij de visie, het onderwijsconcept en de beoogde 

schoolontwikkeling voor de komende jaren. 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van het schoolplan. Het kan ouders 

informatie bieden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op De Vliegenier. Het 

schoolondersteuningsprofiel is na bespreking in de MR vastgesteld. 

 

Begroting kalenderjaar 2020 

De MR heeft na een mondelinge toelichting door de directeur, ingestemd met de begroting 

voor De Vliegenier, voor het kalenderjaar 2020 

 

Bestedingsplan werkdruk 

Er is vanuit de overheid extra geld beschikbaar voor het verminderen van werkdruk in het 

onderwijs. Voor de school is een concept bestedingsplan besproken in de MR. De 

personeelsgeleding van de MR heeft ermee ingestemd.   

 

Evaluatie voortgang meerjarig beleidsplan 
Dit komt in oktober in het nieuwe schooljaar terug in het Schoolplan. De scholingen van 
Dalton lopen komend schooljaar door. Er komen 3 interne scholingen; jonge kind, 
taalcoördinator, rekencoördinator. Vijftien personen (van leerplein 055) kunnen zich per 
scholing inschrijven. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om Met Sprongen Vooruit te 
gaan oppakken. Inmiddels is het een programma voor groep 1 tot en met 8. Het zou een 
mooie aanvulling zijn op Alles telt.  
 

Huisvesting 

Voor De Vliegenier bestaat een wachtlijst omdat er geen extra ruimte is. Leerlingen worden 

verwezen naar andere, nabije Leerplein055-scholen. In enkele groepen zijn er nog enkele 

plekken vrij. 

 

 

Jaarplan nieuwe schooljaar 

Met de MR zijn de speerpunten besproken voor het nieuwe schooljaar: begrijpend lezen, 

thematisch werken en het verder ontwikkelen van de peuter-kleutergroep in samenwerking 

met Doomijn. 

 

Corona 

Het schooljaar 2019-2020 werd getroffen door het Corona virus. Op 16 maart moesten de 

basisscholen van de overheid dicht om verdere besmettingen in Nederland te voorkomen. 

Vanaf 11 mei mochten de basisscholen aangepast weer open. De vliegenier heeft er voor 



gekozen om kinderen om en om naar school te laten gaan waardoor zij hele dagen onderwijs 

hadden. 

Per 8 juni zijn de basisscholen weer volledig open gegaan. Wel met de maatregelen dat 

ouders niet op het schoolplein komen en zijn er looproutes gerealiseerd.  

In deze hectische tijd heeft de MR via teams kunnen vergaderen.  

 

Functioneren van de MR 

De MR heeft ingestemd met een nieuw MR-reglement. Het reglement is nu gelijk voor alle 

scholen van Leerplein055. De zittingstermijn kan per school verschillen. Dit moet in het 

huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. Voor de MR van De Vliegenier is ervoor gekozen 

om de zittingstermijn op 3 jaar te houden. 

 

Het beheer van de bankrekening van de MR is op orde.  

Jaarlijks worden kascontroles uitgevoerd.  

 

Er zijn nieuwe e-mailadressen voor alle scholen van Leerplein055. Voor de MR van De 

Vliegenier is dat: mrvliegenier@leerplein055.nl.  

 

Apeldoorn, juli 2020 
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