
Jaarverslag MR Christoffel 2019-2020 

Voor u ligt het jaarverslag van de MR. Hierin staat beschreven waar wij ons mee bezig hebben 

gehouden. Ook voor ons als MR was het een bewogen schooljaar in verband met de Coronacrisis. 

Regelmatig hebben wij ad hoc en met grote betrokkenheid de directie bijgestaan en geadviseerd 

omtrent de te nemen (voorzorgs)maatregelen.  

Gelukkig was er ook een periode zonder Corona. 

Zo bespreken wij de financiële stroom binnen de school. Het geheel zit complex in elkaar en behoeft 

wat uitleg vanuit de directie. Vanuit de gemeente wordt er jaarlijks subsidie verstrekt, de nieuwe 

werkwijze hieromtrent kost de directie echter veel tijd. En terwijl wij in dit MR-verslag terugkijken op 

het afgelopen jaar, is er al vanuit de gemeente aangekondigd te gaan bezuinigen op subsidiegelden. 

Wat het voor de school niet makkelijk maakt om zaken geregeld te krijgen. 

De ouderbijdrage was het thema van de brainstorm avond voor OR en MR. Deze avond gaf veel 

nieuwe inzichten en ideeën. Tevens was dit een fijne bijeenkomst om de onderlinge contacten en 

samenwerking tussen beide organen aan te halen. 

De MR heeft een rol gespeeld bij de sollicitatieprocedure voor de aanstelling van de adjunct-

directeur, en twee MR leden zaten in de sollicitatiecommissie. Ondanks dat de gesprekken 

voornamelijk online plaatsvonden ivm de coronamaatregelen, is de procedure zorgvuldig en prettig 

verlopen. En is Marieke Hovenga dit schooljaar gestart bij de Christoffel. 

Tevens heeft de MR advies gegeven rondom verschillende informatiedocumenten zoals het 

jaarverslag, de schoolgids, vervolg OTO (Ouder Tevredenheid Onderzoek), schoolplan en verdeling 

studiedagen. 

Er is een start gemaakt met het schrijven van het protocol extreme weersomstandigheden. Deze is 

echter stil komen te liggen in verband met de Coronacrisis. Wij zullen deze in het komende 

schooljaar afronden. 

Vanuit de MR is er een enquête opgesteld over het thuisonderwijs in de Coronaperiode. Wij hechten 

veel waarde aan de mening en tips en tops vanuit de ouders. Deze punten kunnen wij meenemen 

indien er zich een nieuwe periode van thuisonderwijs voordoet. Het in ieder geval duidelijk dat er 

voor de directie en team veel waardevolle zaken uit de enquête zijn gekomen. 

Op dit moment heeft de enquête ons inzicht gegeven in het volgende, met scores op een schaal van 

1 (niet tevreden/ laagste score ) tot 5 (tevreden / hoogste score): 

Vraag:          Score: 

1. Ervaring mbt algemene communicatie vanuit directie   4.05 

2. Ervaring mbt genomen maatregelen (parkeerverbod, looproute etc.)  4.21 

3.Ervaring mbt contact met leerkracht      3.41 

4. Ervaring mbt thuiswerken       3.18 

5.Ervaring mbt hoeveelheid werk      3.16 



6. Ervaring tov duidelijkheid van het te maken werk    3.33 

Een gedetailleerd beeld van de uitkomsten waarin ook de vele open antwoorden verwerkt zijn, zullen 

wij binnenkort met u delen. Namens de MR danken wij u voor de genomen moeite om mee te 

werken aan de enquête. 

Via deze weg willen we ook Nicole van Driel bedanken, die na vele jaren afscheid heeft genomen van 

De Christoffel en daarmee ook als lid en voorzitter van de MR.   

Tot slot: Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van dit verslag, onze bijeenkomsten, of iets in te 

brengen heeft, schroom dan niet om ons daarover aan te spreken. Ook kunt u ons een email sturen: 

medezeggenschap@christoffel.nl 

Met vriendelijke groet, 

Namens de alle leden van de MR 

Teun van der Veen 

Voorzitter MR Christoffel 

 

 


