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Een schooljaar waarin de impact van corona langzaam minder werd. Rond de jaarwisseling was er 

nog grootschalige uitval van klassen, maar gelukkig werd het daarna rustig op het gebied van corona. 

Voor de MR was het dan ook een grotendeels normaal jaar. De belangrijkste onderwerpen waar we 

aandacht aan hebben besteed: 

♦ De school heeft nieuwe vloeren en nieuwe tafels en stoelen gekregen. Ook zijn de toiletten 

vernieuwd. 

♦ Financiën OC: de wijze van betalen en de manier waarop ouders worden herinnerd zijn 

aangepast. Afgelopen jaar zijn er veel meer bijdragen betaald dan het jaar ervoor. Dank voor al 

deze bijdragen! 

♦ De school heeft een aantal kinderen uit Oekraïne opgevangen in een leeg lokaal. Dat heeft veel 

werk en coördinatie gekost. De MR geeft de school en de betrokken medewerkers en een aantal 

ouders hiervoor complimenten. 

♦ De uitgaven rondom de NPO gelden, naar aanleiding van de achterstanden die kunnen ontstaan 

door de corona periode. Er is extra personeel aangetrokken, er zijn trainingen ingekocht en er is 

een analyse gemaakt van de leerlingen om te zien of er achterstanden zijn ontstaan. Dit bleek 

gelukkig erg mee te vallen. 

♦ We hebben samen met de directie gekeken naar de financiën van de school. 

♦ De MR heeft met de directie meegedacht over het aanstaande 50-jarige jubileum van de 

Koningin Julianaschool en de manier waarop dat gevierd kan worden. 

♦ De MR heeft advies gegeven over ‘ouders in de school na corona’. Ook hebben we signalen 

hierover doorgegeven aan de directie. 

♦ MR leden: Aan het begin van het schooljaar bleek dat Renske Herzog niet langer lid kon blijven 

van de MR doordat ze een baan kreeg bij de onderwijsinspectie. Gelukkig was de ouder die als 

tweede was geëindigd uit de stemming van vorig jaar nog steeds beschikbaar. We konden 

meteen Sjaak van der Lee als MR lid verwelkomen. Aan het einde van het schooljaar hebben we 

afscheid genomen van ouder Arianne Koeman. De werving voor een nieuwe ouder leverde één 

nieuwe kandidaat op. We verwelkomen in het nieuwe schooljaar Nelleke Hamstra als lid in de 

MR. 

Als MR kijken we terug op een rustig schooljaar en een goede samenwerking met de directie. Er is 

veel openheid en respect naar elkaar toe.  De MR heeft zin om zich in het nieuwe schooljaar weer in 

te zetten voor de kinderen, leerkrachten en ouders van de Koningin Julianaschool. 

Namens de MR, 

Joep Bisschops, Voorzitter MR Koningin Julianaschool 


