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Jaarverslag 

Hierbij het jaarverslag van het schooljaar 2020-2021 van de MR van CBS De Schakel Meteren. 

Dit schooljaar bestond de MR uit Elsa de Bie (invaller personeelsgeleding voor Heidi Buijs) en Sandra Verhaar 

(personeelsgeleding) en John Kant (oudergeleding, notulist) en Guido van Veldhoven (oudergeleding, voorzitter). Vanaf 

schooljaar 2021-2022 neemt Janneke van der Neut de taak van Elsa de Bie over als afgevaardigde van de 

personeelsgeleding. Namens de MR van CBS De Schakel hebben Sandra Verhaar en Guido van Veldhoven zitting 

genomen in de GMR van de SSBB (Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe). 

 

De periode waar dit jaarverslag 2020-2021 over gaat, stond voor een groot gedeelte in het teken van aanpassen aan 

de situatie t.a.v. de corona pandemie en de bijkomende gevraagde maatregelen. 

Wij als MR zijn in deze periode intensief meegenomen door de directie om als school zo goed mogelijk de gevraagde 

maatregelen na te leven en daarnaast juist een vertrouwde en veilige omgeving te bieden aan al onze kinderen. 

In dit soort periodes mogen we concluderen dat we als CBS De Schakel een zeer solide school zijn die zich goed kan 

aanpassen aan veranderende omstandigheden. Een school om trots op te zijn! 

 

Mochten er bij u vragen, ideeën en/of opmerkingen zijn, waarbij de MR een rol kan spelen, dan horen wij dat graag van 

u! 

 

Bijeenkomsten MR 

01 oktober 2020 MR vergadering  

29 oktober 2020 MR vergadering via Teams 

22 maart 2021 MR vergadering via Teams  

17 juni 2021 MR vergadering via Teams 

Van oktober 2020 tot en 

met juni 2021 

Tussentijdse overleggen via Teams en mail 

Vergadering MR 

 

 

Besproken thema’s en punten in 2020-2021 

- Aanpassingen t.a.v. corona virus 
- Zitting in sollicitatiecommissie  
- Vakantierooster 
- Formatie/groepsverdeling 
- Privacywetgeving (AVG) 
- Taakbeleid personeel  
- Samenwerking MR-directie 
- Jaarplan (onderwijskundige 
beleidsvoornemens) 
- Schoolgids 
-Identiteitsprofiel 
- Professionalisering team 
- Aftreedlijst/verkiezingen MR 
- Indeling stagiares 
- Gebouw en onderhoud 
- Nationaal plan (opgelopen leervertragingen in 
de corona periode) 
- Risico inventarisatie en evaluatie 

- Uitslag CITO en trendanalyse 
- Ouderbijdrage oudercommissie 
- Bijdrage overblijven 
- Begroting SSBB en De Schakel 2020 
- Financiële rapportage SSBB  en De Schakel  
- Inspectiebezoek en de uitslag daarvan 
- MR-lidmaatschap en training CNV 
- School ondersteuningsplan (passend onderwijs 
binnen De Schakel) 
- Leerlingenaantallen 
- Professioneel statuut 
- Continurooster 
- Schoolpleinveranderingen 
- GMR zaken 
- Ziekteverzuimcijfers 
- Trajecten binnen school, zoals IPC, Rots en 
Water en Betuws begaafd 

 

 

Meteren,  

Guido van Veldhoven 

Voorzitter MR 


