
 

 

 
  

 

Jaarverslag MR 2019-2020 Cuneraschool 
 

 

Leden van de MR 

Oudergeleding: Anka van Panhuys (voorzitter), Esmée Doets (secretaris), Arjan van 

Erven 

Personeelsgeleding: Wilma van Esch, Richard Verkerk, Annie van Son 

 

Vergaderingen 

De MR is dit schooljaar zes keer bijeengekomen. De vergaderingen waren meestal op dinsdag 

om 19.00 uur. In verband met Corona kon dit helaas niet altijd op school, in plaats daarvan is 

drie keer via Teams vergaderd. 

De directie (Henriëtte Vaandering) heeft aan iedere vergadering deelgenomen. Zij zat alleen bij 

het eerste gedeelte van de vergadering.  

Vaste onderwerpen op de agenda waren: mededelingen vanuit de directie, items jaarplanning, 

input ouders, lopende items en inkomende/uitgaande stukken. In verband met de Corona-crisis, 

zijn een aantal MR vergaderingen anders ingevuld dan gepland, omdat bijvoorbeeld de situatie 

omtrent Corona (sluiting en daarna heropening van de school), het digitaal lesgeven en de 

protocollen voor op school prioriteit kregen. 

 

Informatievoorziening 

De directie heeft de voorzitter van de MR telkens voorafgaand aan de vergadering van 

informatie voorzien. Indien nodig, stuurde zij ook buiten de vergaderingen om informatie over 

onderwerpen die de Cuneraschool aangaan. Zeker toen er protocollen opgesteld moesten 

worden voor het (gedeeltelijk) heropenen van de school na versoepeling van de Corona-

maatregelen in mei en juni 2020 zijn er ook regelmatig stukken via mail gedeeld. 

 

Communicatie met de GMR 

Coby van Veldhuizen (leerkracht) zat vanuit de Cuneraschool in de GMR. Notulen van de MR 

vergadering werden naar Coby verstuurd, zodat zij eventuele punten mee kon nemen in de 

GMR. Regelmatig werd informatie vanuit de GMR (waaronder de notulen van de GMR 

vergaderingen) per e-mail met de MR gedeeld.  

Scholing 

Nvt. 

 

Acties, adviezen en besluiten per vergadering 

Een chronologisch overzicht van de actiepunten, adviezen en besluiten die dit schooljaar de 

revue zijn gepasseerd, is te vinden op de volgende pagina. 

 

Actiepunten voor 2020/2021 



 

Op de agenda van de MR in het schooljaar 2020/2021 staan onder andere de onderwerpen; de 

schoolgids, het jaarplan, het sociaal veiligheidsplan, de reglement/statuten van de MR, de 

begroting, de OR begroting, de formatie en de vakantieplanning. Daarnaast zullen ook andere 

beleidsstukken besproken worden op verzoek van Henriëtte.  



 

Datum Acties, adviezen en besluiten 
 

15 oktober • PMR heeft op 4 juli 2019 de besteding van de gelden van het 
werkdrukakkoord goedgekeurd. 

• De MR heeft feedback gegeven op de nieuwe schoolgids.  

• De directie heeft de evaluatie van het jaarplan van 2018-2019 en het 
nieuwe jaarplan van 2019-2020 toegelicht aan de MR. Belangrijke 
speerpunten in het  jaarplan voor 2019-2020 zijn om alle kinderen te 
stimuleren tot een actieve leerhouding en meer aandacht voor 
meerbegaafdheid.  

• De MR heeft de begroting van de ouderraad besproken. De directie 
koppelt de opmerkingen (o.a. met betrekking tot de kascontrole) terug aan 
de ouderraad  . 

• De MR signaleert dat de verkeerssituatie rondom de Cuneraschool nog 
steeds onveilig is. Er is overleg geweest op het gemeentehuis met alle 
basisscholen en kinderopvangorganisaties uit Rhenen. Hier zijn doelen 
geformuleerd om de situatie te verbeteren en te handhaven.   

26 
november  

• De directie heeft het nieuwe logo van de school gepresenteerd aan de 
MR. De MR is erg enthousiast. 

• De MR heeft het ouderraad reglement besproken en terugkoppeling 
gegeven aan de directie. 

• Wethouder Hans Boerkamp is op school geweest. Vanuit de gemeente 
wordt initiatief genomen om, met alle scholen samen, campagne te 
voeren over te voet op per fiets naar school komen. Bij fout parkeren kan 
de directie zelf contact opnemen met de BOA’s. 

• De directie informeert de MR over de ´Kader begroting 2020/2023 en het 
BestuursFormatiePlan 2020/2024’. 

• De voorlopige meerjarenbegroting voor 2020-2024 wordt door de directie 
toegelicht aan de MR. Deze begroting moet eerst door SKOVV 
goedgekeurd worden en daarna zal de finale versie ter goedkeuring 
voorgelegd worden aan de PMR . 

21 januari • De begroting voor 2020 is goedgekeurd door de PMR op 5-12-2019 

• De directie licht het schoolplan 2019-2023 toe aan de MR. Aan de hand 
van een sterkte- en zwakteanalyse zijn doelen opgesteld op basis van 
prioriteit. Deze doelen komen in de meerjarenplanning weer terug. 

• De MR keurt het schoolplan 2019-2023 goed 

• De MR is geïnformeerd over de ontwikkelingen in de diverse leerteams op 
school (o.a. meerbegaafdheid, jaarfeesten, schoolproject, wereldoriëntatie 
en studievaardigheden). 

• De MR evalueert de nieuwe opzet oudergesprekken.   

• De MR geeft terugkoppeling op de begroting van de tussenschoolse 
opvang.  

14 april 
(Teams) 

• De MR bespreekt de periode van de schoolsluiting in verband met 
Corona. Belangrijke onderwerpen waren: hoe verloopt het digitale 
onderwijs, hoe wordt er gecommuniceerd met ouders en wat zijn de 
belangrijkste knelpunten vanuit ouders en personeel? 

• Het voorlopige plan voor de formatie van schooljaar 2020-2021 wordt 
besproken. 

• De MR is akkoord met vakantierooster 2020-2021.  

• De presentatie van de opbrengsten en de oudertevredenheidspeiling 
komen in verband met de Corona situatie te vervallen. 



 

21 april 
(Teams) 

• Het voorlopige protocol voor gedeeltelijke heropening van de school is 
uitgebreid besproken in de MR. Met name de indeling van kinderen in 
groepen, de looproutes, het wegbrengen en ophalen van kinderen door 
ouders, de communicatie tussen ouders en leerkrachten, aanwezigheid  
van kinderen en ouders op het schoolplein en de regels en maatregelen 
(bijv. desinfecteren, handen wassen etc.) binnen de school zijn uitgebreid 
aan bod gekomen. 

23 juni 
(Teams) 

• De MR is via de mail geïnformeerd over het plan voor de formatie van 
het schooljaar 2020-2021 en heeft ook een terugkoppeling gegeven 

• De PMR is akkoord met de formatie van schooljaar 2020-2021 voor 
alle groepen. 

• De MR heeft per mail input geleverd op de protocollen voor de 
volledige opening van de school. 

• De evaluatie van de beleidsvoornemens wordt besproken in de MR. 
In verband met Corona worden een aantal plannen doorgeschoven 
naar volgend schooljaar. 

• De beleidsvoornemens voor 2020-2021 worden enthousiast 
ontvangen door de MR. Belangrijke voornemens zijn: Verdere 
borging van EDI instructie model, invoer van de nieuwe versie van de 
methode De Vreedzame School, pilot met kind-ouder gesprekken in 
de bovenbouw, nieuwe methode voor wereldoriëntatie vakken, 
borging kwaliteitsverbetering spellingsonderwijs en 
studievaardigheden, organisatie technieklessen, kwaliteitsverbetering 
rekenonderwijs en een doorgaande ICT ontwikkeling 

• De MR heeft haar eigen functioneren geëvalueerd. Er heerst een 
prettige en transparante sfeer in de MR en de MR is actief betrokken 
geweest in alle processen. De leden van de MR zitten vaak op een 
lijn, maar zij hebben steeds geprobeerd om alle andere mogelijke 
standpunten van ouders mee te nemen in de overwegingen.  

• In verband met het aftreden van de voorzitter van de MR, Anka 
Panhuys worden verkiezingen georganiseerd voor een nieuw lid van 
de oudergeleding van de MR. 

 

 

  
  
  
  

 


