
In dit jaarverslag willen wij u informeren over de samenstelling en activiteiten van de 
MR van de Johannes Calvijnschool over de periode juni 2020 tot en met juni 2021. 
  
Samenstelling MR 
 
Oudergeleding       
D.G. Hoogerbrug-van de Pol, secretaresse/afgevaardigde GMR 
A. Heuvelman-Prins, Notulist 
R. van Bennekom 
 
Personeelsgeleding  
A. Honkoop, voorzitter 
A. Hey, afgevaardigde GMR 
J.A. van der Velden 
 
We hadden dit jaar een wijziging in de samenstelling van de MR. 
Vanuit de oudergeleding zat het termijn van dhr van Rijs erop. We zijn blij dat dhr van 
Bennekom deze plaats heeft ingenomen. 
 
Ook het termijn van meester de Leeuw zat erop. Deze plaats kon vervuld worden 
door juf Honkoop. Zodoende is de MR weer compleet. 
 
 
Activiteiten 
We hebben in de afgelopen periode 4 keer vergaderd.   
Tijdens de gehouden vergaderingen hebben we gereageerd op diverse aanvragen 
om advies en/of instemming van het bestuur.  
 
Schoolfondsbegroting  
We hebben met elkaar het verslag van de inspectie besproken en de nieuwe 
schoolfondsbegroting doorgenomen en goedgekeurd.  
 
Formatie  
het nieuwe formatieplan hebben we met elkaar  doorgenomen.  
 
Zending: 
We hebben toestemming gegeven over de verdeling van de zendingsgelden. 
 
Ingekomen stukken vanuit de ouders en school 
 
Er wordt vanaf groep 4 tot en met groep 8 gewerkt met Gynzy. Dit tot tevredenheid 
van de leerkrachten.  
 
We kregen ook weer te maken met het Coronavirus. Dat raakte ons allemaal. De 
kinderen konden een aantal maanden niet naar school, maar konden wel thuis 
onderwijs ontvangen. Voor de kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepen 
werkten was opvang geregeld. Dit alles zorgde ervoor dat de leerachterstand niet al 
te groot was. 
 



We hebben ingestemd met het nieuwe lesrooster, waarbij de alle kinderen 
overblijven en de ouders pleinwacht lopen. Dit is ook geëvalueerd. Na alle voor- en 
nadelen tegen elkaar afgewogen te hebben viel het besluit om dit definitief in te 
stellen. Wel is zijn de pauzes gespitst om de drukte op het plein te verdelen. 
 
Verder hebben we de lockdown geëvalueerd. Als er ooit weer een lockdown komt 
weten we waar we op kunnen letten. Hierbij hebben we ook gevraagd naar de 
inbreng van ouders. Diverse tips zijn meegenomen om een eventuele volgende 
lockdown beter door te komen. 
 
Er is sprake geweest om een oudercommissie op te starten. Dit wordt vervolgt in het 
komende schooljaar. 
 
De school heeft geld gekregen om leerachterstanden door de lockdown weg te 
werken. Hiervoor zijn ook tips gegeven en is gevraagd om zo transparant mogelijk te 
zijn richting de ouders. 
 
Naast alle “zakelijke “onderwerpen delen we ook elke vergadering de grote en kleine 
zorgen die er op school zijn en leven we op die manier met elkaar mee. 
 
We hebben een eigen e-mailadres mr@jc.sggkrimpen.nl, zodat we altijd bereikbaar 
zijn voor vragen en andere info.  
Het is fijn om te merken dat steeds meer ouders ons weten te vinden.  
 
Ten slotte 
Als MR  kijken we terug op een aantal mooie vergaderingen waarin we als ouders en 
personeel met elkaar in gesprek konden over diverse zaken die het belang van de 
school aangaan. 
 
 
 


