
Jaarverslag MR Basisschool De Ester 2020-2021 

Voor u ligt het jaarverslag van de MR van De Ester van het schooljaar 2020-2021 

De samenstelling van de MR bestond in het schooljaar 2020-2021 uit de volgende personen: 
Suzanne van Mierlo en Marieke Keijzers namens het team. 
Miranda Lingsma en Karin Bens namens de ouders. 
De voorzitter van de MR is Miranda Lingsma. 
De directeur, Leontine Weijers, heeft deelgenomen aan de vergadering om de MR van de  juiste informatie te voorzien. 
Op de laatste bijeenkomst na, hebben alle vergaderingen online plaatsgevonden i.v.m. met de covid-maatregelen. 
 

Beleidsstukken ter info  Beleidsstukken ter 
instemming 

 

- Jaarverslag MR 
- Voorbereiden schoolbegroting 
- Schoolgids 
- Subsidieaanvraag “mijn 

gezonde school”. 
- Communicatie 

 

Alle genoemde punten zijn besproken. 
T.a.v. Communicatie: let op: tijdig 
informeren! 
“Mijn gezonde school” komt terug bij 
het overleg met de GGD 

  

- Aandachtspunten MR 
- Mobiliteitsbeleid 
- Kascontrole ouderraad 
- RI&E 
- Verkeer 
- Inspectieonderzoek   

 

Alle genoemde punten zijn besproken. 
RI&E: De school heeft beleid op 
agressie, seksuele intimidatie, etc. 
Wordt dit schooljaar met ouders 
gedeeld. School moet hier beter op 
voorbereid zijn. Uitzoeken wat de 
mogelijkheden zijn 
op Optimusniveau. BHV is 
minimaal. Gevaarlijke stoffen zijn op 
orde.   
Verkeer: verkeersplein op het plein 
realiseren. Verkeerswerkgroep 
Inspectieonderzoek: 8 februari online. 
Kwaliteitsverbetering, leerling 
populatie, doelen.   

 

- Mobiliteitsbeleid (PMR) 
 

Mobiliteitsbeleid is besproken in het 
team m.a.g. dat de PMR haar 
instemming geeft. 



- Concept vakantierooster 2021 
- 2022 

- Tussenopbrengsten (IB) 
- Begroting 2021 
- NPO-gelden 

Alle genoemde punten zijn besproken. 
 

- Begroting 2021 ter advies 
 

 

- Schoolontwikkelingen 
- Concept (school)formatieplan 
- Jaarrekening 2020 
- Groepsverdeling school 
- RI&E  
- Arbo 
- Aftreden MR-leden bespreken 

Alle genoemde punten zijn besproken 
en waar nodig van advies voorzien. 
Aftreden MR-leden: de huidige leden 
zijn tegelijk begonnen met deelname 
aan de MR. 
Er zal afgeweken worden van de 
groepsverdeling t.o.v. andere jaren. De 
oudergeleding van de MR geeft hun 
mening hierover en staat achter ons 
besluit. 

- Scholingsplan 2021 – 
2021(PMR) 
 

 

Het scholingsplan is ook op teamniveau 
besproken. De PMR verleent 
instemming. 

- Zorgplan 2021 – 2022 
- Formatie 
- Eindopbrengsten (IB) 
- Afstemmen data 2021 – 2022 
- Protocol mediawijsheid 

Al genoemde punten zijn aan bod 
geweest. Echter het zorgplan komt nog 
een keer terug op de agenda, evenals 
het protocol mediawijsheid. 

- Werkverdelingsplan (PMR) 
- Vakantierooster 2021-2022 
- Jaarplan 2021-2022 
- Ouderbijdrage 
- Protocol mediawijsheid 

 
 

Het werkverdelingsplan is op 
teamniveau besproken. De PMR 
verleent instemming. 
Er wordt ingestemd met het jaarplan. 
De ouderbijdrage komt na overleg terug 
op de agenda. 
Protocol mediawijsheid komt terug op 
de agenda. 
 

 


