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Voor de Medezeggenschapsraad (MR) was het begin van dit jaar een mooi vervolg op de opbouw van 

2018-2019. Op de eerste vergadering van dit jaar is een nieuw MR-lid bekrachtigd en gedeeld, 

Arianne Koeman. Hartstikke mooi om op deze wijze het nieuwe jaar te mogen starten.  

Daarnaast waren er een aantal vacatures in het bestuur van de VPCO, de uiteindelijke Raad van 

Toezicht. Onze voorzitter Jan Visser heeft zich voor 1 van deze vacatures kandidaat gesteld. Hij is 

uiteindelijk ook voor één van deze vacatures aangesteld. Vanaf dat moment moest onze voorzitter 

zijn rol in de MR naast zich neer leggen omdat deze twee functies niet met elkaar te combineren zijn.  

Vanuit de MR is vervolgens een nieuwe voorzitter gekozen, Heidi ten Hoeve. Ook is vervolgens 

omwille van de korte tijd de volgende ouder die zich als kandidaat voor de MR had opgegeven 

benaderd. Deze ouder, Joep Bisschops, was nog steeds bereid om zitting te nemen in de MR. 

Daarmee was de MR weer voltallig en kon de MR weer verder met mooie stappen maken die al 

ingezet waren.  Een kennismakingsavond met de OC behoorde ook hiertoe.  

In het afgelopen jaar na de wisseling binnen de MR, brak er een onzekere, spannende tijd aan voor 

iedereen en kregen wij te maken met Covid-19 en alle daarbij komende maatregelen om met elkaar 

dit nare virus er onder te krijgen.  

Onze nieuwe MR leden zouden een introductie in het werk van de MR volgen door middel van een 

training, maar ook deze werd uitgesteld tot nader bericht. Naar aanleiding van het Covid-19 is onze 

school van 16 maart 8 mei gesloten geweest voor fysiek onderwijs en werd er online middels 

webinars lesgegeven. 

Omdat de MR bevoegd is tot het bespreken van vele aangelegenheden die de school aangaan 

belande de MR ook in de problematiek en maatregelen waarin wij met ons allen zitten door Covid-

19.  Ook heeft de MR instemmingsbevoegdheid (of een deel ervan, de zgn oudergeleding of 

leerkrachtgeleding) voor specifieke aangelegenheden. Zo heeft de oudergeleding geen instemming 

gegeven met een aantal maatregelen, welke zouden voortvloeien uit Covid-19 gerelateerde 

aangelegenheden, die financiële consequenties zouden kunnen hebben voor ouders van leerlingen 

van onze school. De leerkrachtgeleding heeft net als vorig jaar ingestemd met het formatieplan voor 

het nieuwe schooljaar van onze school.   

In deze periode heeft er een peiling plaatsgevonden onder de ouders en teams van de scholen VPCO 

breed. Hieruit is naar voren gekomen dat er een wens is om te onderzoeken wat de mogelijkheden 

zijn voor mogelijk andere schooltijden, waaronder ook een continurooster. Dit zal in het nieuwe 

schooljaar verder opgepakt gaan worden.  

Daarnaast is er de vraag naar een nieuwe afgevaardigde voor de oudergeleding voor de GMR. Ook 

hier zal in het nieuwe schooljaar verder op geïnvesteerd worden om ook in die Raad 

vertegenwoordigd te zijn, zowel vanuit het team als vanuit de oudergeleding.  

Al met al een bijzonder jaar waar de MR bezig is geweest om zowel de lopende zaken te bespreken 

als ook de nieuwe bijzondere zaken op te pakken. 



 
 

Namens de voltallige MR,  

Heidi ten Hoeve (VZ) 

 


