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Voorwoord 
  
  
Geachte ouders en personeel van Kindcentrum de Plataan in Oirschot. 

  
Hierbij het MR jaarverslag van schooljaar 2019– 2020  

 

  
Ik wil de directie, leerkrachten, medezeggenschapsraad, vrijwilligers en iedereen die ik 
vergeten ben, bedanken voor de prettige samenwerking in het schooljaar 2019-2020 

  
Agnes Vugts 
Voorzitter MR de Plataan 
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Wijze van werken en samenstelling 

De Medezeggenschapsraad (MR) vergadert onder leiding van een voorzitter en met 
ondersteuning van een secretaris. Op dit moment is de voorzitter afkomstig uit de 

oudergeleding en de secretaris is afkomstig uit de personeelsgeleding. De MR vergadert 
gemiddeld acht keer per jaar. 

 

De MR overlegt met de directie van de school over zaken als: 
• De besteding van gelden. 

• De organisatie en uitvoering van het onderwijsprogramma. 

• Het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. 
• Verkeersveiligheid. 

• Arbozaken met betrekking tot inrichting en veiligheid op school. 
 

 

1. Samenstelling MR 2019-2020   
Er zijn zes MR-leden waarvan drie namens de ouders en drie namens het personeel 

zitting nemen: 
 

Voorzitter:   Agnes Vugts  (ouder) 

Secretaris:     Anneke van Dooren (personeel)  
Notulist:     Sanne van den Biggelaar (personeel) 

Lid:   Desiree Vasen (ouder) 

Lid:      Janneke Boeijen (ouder) 
Lid:      Miranda van Kleef (personeel) 

 
Afvloeiingsregeling: 

De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. Na drie jaar treedt 

een lid af. Een aftredend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen.  
 

Vergadering MR 
De MR is dit jaar 7 keer bij elkaar geweest. Dit jaar is gesproken over de volgende 

onderwerpen: 

 

Corona-maatregelen 

Door de lockdown van de scholen t.g.v. Corona is er van maart tot en met mei alleen nog 
digitale les gegeven. Er is ook noodopvang geboden aan kinderen waarvan ouders een 

vitaal beroep hebben. Verder ook aan leerlingen om persoonlijke omstandigheden 

waarbij dit gewenst was.  Mede door een goede voorbereiding vanuit school in 
samenwerking met de MR kon Kindcentrum de Plataan snel starten met digitale lessen 

via Teams. Deze tijd heeft veel impact gehad op de leerlingen, leerkrachten en ouders.  

 

Vijf–gelijke-dagen model 

De MR heeft zich dit schooljaar, in samenwerking met de directeur en het personeel van 

de Plataan, geëvalueerd over het onderwerp ‘nieuwe schooltijden’.  

In het schooljaar 2020 – 2021 verandert de eindtijd. Het wordt dan 14.15 uur. 

 

Schoolgids 

De schoolgids is dit jaar wederom kritisch bekeken. Welke informatie is voor ouders 
belangrijk en wat niet. Ook is er naar het taalgebruik gekeken, hoe de schoolgids 

makkelijker leesbaar wordt voor ouders. Tips/adviezen zijn terug gekoppeld, deze zullen 

vervolgens worden meegenomen in de digitale versie.  
 

Contacten met College van Bestuur 

Frans Bruinsma is opgevolgd door Liesbeth van den Berg. Als MR hebben we nog niet 
persoonlijk met haar kennis gemaakt. 
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GMR 
Vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden de punten die van belang 

zijn doorgegeven aan de MR. Hierbij is er ook gesproken over het belang van de 

gemaakte studiereis naar New York. 
 

Overig 

De MR heeft naast de bovengenoemde onderwerpen nog gesproken over diverse andere 
onderwerpen. Het gaat hier onder meer om: 

• Informatie-uitwisseling met ouders. 

• Communicatie 

• Digitalisering informatie MR. 

• Informatie-uitwisseling met de directie op het gebied van personeel en financiën, 

op onderwijskundig gebied en huisvesting. 
• Plataanplan uitvoerig besproken en goedgekeurd 

• Verkeersveiligheid 

• Klimaatbeheersing  

• Verkiezingen  

• Kernpunten van studiereis naar New York  

 

 

Aldus vastgesteld door de MR van de Plataan, oktober 2020 
 

 

Voorzitter,                                                                                Secretaris, 
 

 
 

 

Agnes Vugts                                                                              Anneke van Dooren 
  

Oirschot 29 oktober 2020 
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