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Jaarverslag MR 2020-2021
Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Kuyperschool te Hengelo. Dit jaarverslag is
bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over de activiteiten in het schooljaar 2020-2021.
Algemeen
De MR bestaat uit 2 door de ouders gekozen ouderleden en 2 door het team gekozen personeelsleden. De
leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij de Kuyperschool. Vanuit deze betrokkenheid
denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige en
veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school.
Samenstelling van de MR
Oudergeleding:
Erwin Hofhuis (voorzitter)
Rob Donkersteeg
Personeelsgeleding:
Jan Klifman
Nicole Jans
Werkwijze
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-vergaderingen, is een
jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda vastgesteld.
Op de jaarplanning staan onderwerpen die tijdens de vergaderingen aan bod komen. Dit zijn zowel de
aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod moeten
komen conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en de schoolgids.
Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering. Ook de onderwerpen
die in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Brigantijn) worden behandeld, komen ter
sprake in de MR-vergaderingen.
Vergaderfrequentie
In het schooljaar 2020-2021 heeft de MR 8 keer vergaderd, dat is 2 keer vaker dan gebruikelijk. We hebben
extra vergaderingen gehouden rond de werving van een nieuwe directeur en voor de besteding van NPOgelden (extra geld om corona-achterstanden aan te pakken). Tijdens de coronaperiode hebben we een
aantal vergaderingen digitaal via Teams gehouden.
Het is gebruikelijk dat de MR het eerste deel van de vergadering zelf vergadert en dat bij het tweede deel de
school directeur aanschuift bij de MR-vergadering. Gedurende het schooljaar en buiten de vergaderingen
om heeft de MR diverse malen contact gehad om lopende zaken te bespreken.

Onderwerpen die bijzondere aandacht hebben gekregen in 2020-2021
Sollicitatieprocedure nieuwe directeur
Begin 2021 is onze schooldirecteur Joyce van Binsbergen met pensioen gegaan. In de periode daaraan
voorafgaand heeft de MR meermaals met de bestuurder van de overkoepelende stichting Brigantijn
gesproken over de sollicitatieprocedure en het gewenste profiel voor een nieuwe directeur. De MR is actief
betrokken geweest bij deze procedure en enkele MR-leden hebben deel uitgemaakt van de Benoemings
Advies Commissie (BAC). In het voorjaar van 2021 is, met instemming van de MR, Harrie Raanhuis benoemd
als nieuwe directeur van de Kuyperschool.
Toekomstvisie Kuyperschool
Samen met de schooldirecteur en de bestuurder van Brigantijn hebben we nagedacht over de toekomstvisie
en positionering van de Kuyperschool. We hebben gesproken over plannen om de Kuyperschool beter op de
kaart te zetten. De Kuyperschool is een persoonlijke school, waar iedereen elkaar kent en zich welkom weet.
Dat willen we nog meer uitdragen naar buiten toe.
Corona
Tijdens de coronacrisis zijn we regelmatig op de hoogte gehouden door de directeur. We hebben onder
andere gesproken over de toepassing van coronamaatregelen, de ventilatie binnen de school en het gebruik
van digitale (thuis) leermiddelen. Ook hebben we gesproken over maatregelen om leerachterstanden te
voorkomen en waar nodig tegen te gaan. We hebben positief geadviseerd over het plan voor de inzet van
NPO-gelden voor het wegwerken van leerachterstanden als gevolg van corona.
Naast bovengenoemde bijzondere onderwerpen zijn de volgende (reguliere) onderwerpen in de MR
behandeld:
• Jaarplan MR
• Schoolgids
• Begroting
• Financieel jaarverslag
• Risico inventarisatie en -evaluatie
• Vakantierooster
• Formatieplan
Speerpunt voor het schooljaar 2021-2022
De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te blijven leveren aan de
kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs. Wij hopen met onze inzet de positieve manier van
werken te kunnen blijven voortzetten. Voor het nieuwe schooljaar hebben we als speerpunt benoemd dat
we de bekendheid van de MR richting de ouders willen vergroten. We hopen dat dit zal bijdragen aan een
(nog) grotere betrokkenheid van ouders bij de school.

Hengelo, 12 oktober 2021
Namens de MR Kuyperschool,
Erwin Hofhuis (voorzitter)

