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Inleiding 
Hierbij treft u het jaarverslag 2020-2021 aan van de medezeggenschapsraad (MR) van 
“De Akker”. De doelstelling van de MR is het behartigen van de belangen van de kinderen, ouders 
en leerkrachten. Uitgangspunt daarbij is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het 
onderwijs en aan een prettig schoolklimaat op onze school.  
 
We hebben weer een bijzonder jaar achter de rug, waarin thuisonderwijs helaas weer 
noodzakelijk was i.v.m. COVID-19. Tussen 15 december 2020 en 8 februari 2021 hebben de 
leerkrachten de leerlingen online begeleid. Voor zowel kinderen, ouders als schoolteam was dit 
een lastige situatie. Gelukkig mochten de kinderen vanaf 8 februari 2021 weer naar school. Vanaf 
dat moment is er een continurooster gehanteerd. 
 
Taakverdeling en samenstelling 
De taakverdeling en de samenstelling van de MR was tot en met juli 2021: 
 

Bezetting  Geleding Rol 

Ria Priem Personeel Afgevaardigde GMR 

Hannah van den Berg Personeel Secretaris 

Paul de Kloe Personeel Lid 

Dirk-Jan Heemskerk Ouder Afgevaardigde GMR + vice-
voorzitter 

Erik Posthouwer Ouder Voorzitter 

Iris van den Hoorn Ouder Lid 

 
Paul de Kloe is vanwege einde werkverband binnen CNS Putten gedurende het jaar vertrokken en 
niet vervangen. Ria Priem is vanwege een privésituatie tijdelijk (april-juli 2021) vervangen door 
Carolien Jansen.  
 
Naast deze gekozen MR leden hebben we sinds januari 2020 een notulist in de persoon van Kim 
Ligtermoet. De notulist is geen gekozen MR-lid. De notulist belooft geheimhouding van 
vertrouwelijke zaken, in een vergadering bij de start van deze taak. De notulist is aanwezig bij de 
vergaderingen en mag in de openbare gedeelten meepraten. De notulist is onderdeel van het 
team, maar heeft geen stemrecht. 
 
MR vergaderingen 
De MR is het afgelopen schooljaar zeven keer bijeen geweest.  

- 14 september 2020 
- 2 november 2020 (online) 
- 28 januari 2020 (online) 
- 9 maart 2020 (online) 
- 22 april 2020 (online) 
- 7 juni 2020 (online) 
- 1 juli 2020 

 
De vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Naast de MR hebben we ook een GMR. De GMR heeft zelf een voorzitter en secretaris uit hun 
midden gekozen. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen binnen onze Vereniging. 
Vanuit onze school waren Ria Priem (oudergeleding) en Dirk-Jan Heemskerk (personeelsgeleding) 
vertegenwoordigd in de GMR. 
 
 



Belangrijkste bespreekpunten van 2020-2021 
 

1. Nieuwe directeur 
Sinds het afscheid van dhr. Dick Klaassen in 2020, was mevr. Marleen Klomp interim-
directeur. Na gevoerde gesprekken is voor het nieuwe schooljaar dhr. Ton Ouwehand 
aangenomen als nieuwe directeur. 

2. Nieuwbouw 
In het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de realisatie van de nieuwe school. Er is een 
filmpje gepresenteerd hoe de school er uit zou gaan zien. Helaas is er vertraging 
opgetreden. We hopen nu in schooljaar 2022-2023 het nieuwe pand te betrekken.  

3. Schoolrooster 
Er is in januari 2021 een ouderpeiling geweest waarin een lichte voorkeur werd 
uitgesproken voor het huidige rooster t.o.v. een continurooster. De directie heeft 
vervolgens besloten het huidige rooster te handhaven.  
De peiling was gedaan een andere situatie, waarin nog geen ervaring was opgedaan met 
het continurooster die tussen februari en juli 2021 gehanteerd is. Bij het eind van het 
schooljaar hebben we vele reacties ontvangen omtrent het continurooster. Vandaar dat 
we bij de start van schooljaar 2021-2022 opnieuw een ouderpeiling zullen doen en de 
uitslag hiervan zullen voorleggen aan de directie.  

4. Structuur en zichtbaarheid MR 
We hadden ons dit jaar zelf ten doel gesteld om meer zichtbaar aanwezig te zijn. We zijn 
dan ook blij met grote betrokkenheid van ouders. Tijdens de meeste vergaderingen waren 
ouders (online) aanwezig. Ook in de structuur van de MR wilden we meer duidelijkheid. 
Dit heeft o.a. geresulteerd in een uitgebreid jaarplan en in dit jaarverslag. 

 
Andere thema’s die behandeld zijn: gezonde school, schoolgids 2020-2021, COVID-19 maatregelen,  
WMKPO opbrengsten, begroting schooljaar 2021-2022, personeelsbeleid, ouderbijdrage, jaarplan 
De Akker 2020-2021, leerlingenraad en verdere ontwikkelingen binnen de Akker. 
 
Schooljaar 2021-2022 
Vanuit de teamgeleding is Paul de Kloe niet meer werkzaam binnen CNS Putten en was Hannah 
van den Berg aftredend en herkiesbaar. Hannah is herkozen nadat zich geen tegenkandidaten 
hebben gemeld. 
Vanuit de oudergeleding is Dirk-Jan Heemskerk toegetreden tot de Raad van Bestuur en kon zo 
geen MR-lid meer zijn. Daarnaast was Erik Posthouwer aftredend en herkiesbaar. Erik is herkozen 
nadat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld. In de ontstane vacatures zijn Maaike van den 
Toorren (teamgeleding) en Marijn Timmer (oudergeleding) verkozen. 
  
Afsluiting 
De notulen van de MR-vergaderingen worden samengevat via berichten op Social Schools. Het 
emailadres van de MR is mr.deakker@cnsputten.nl.  
 
Mocht u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dit 
graag. 
 
Vriendelijke groet,  
 
MR De Akker 
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