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Inleiding 
 

In dit jaarverslag legt uw medezeggenschapsraad (MR) verantwoording af met betrekking tot haar 

activiteiten in het schooljaar 2020-2021. Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen en/of 

opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de MR via mr@sterrendonk.nl.  

Samenstelling 
 

Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 was de samenstelling van de MR als volgt: 

 

 NAAM FUNCTIE LID SINDS: AFTREDEND PER: 

TE
A

M
 Lia Tempelaars* Voorzitter 01-09-2017 31-12-2020 

Eske Fassaert Lid 01-08-2020 30-07-2023 

Mirjam Bokhorst Lid 01-08-2018 30-07-2021 

O
U

D
ER

S Gijs van Buitenen Lid 01-10-2020 30-09-2023 

Ed de Groot Secretaris 01-10-2016 30-09-2022 

Peter de Meijer Lid 01-10-2018 30-09-2021 

 

* Per 1 januari 2021 is Lia met pensioen gegaan.  Lieke Tukker heeft namens het team haar plaats 

ingenomen.  Mirjam Bokhorst heeft de taak als voorzitter tijdelijk overgenomen. 

 

 

Vergaderingen, agenda en verslaglegging 
 

Gedurende het schooljaar was er een zestal vergaderingen gepland. Het jaar is begonnen met de 

reguliere gezamenlijke vergadering met de OR. Daarna hebben er vijf reguliere vergaderingen 

plaatsgevonden. Vanwege de heersende Covid-19 pandemie heeft alleen de eerste van deze vijf 

vergaderingen fysiek in de aula van Sterrendonk plaatsgevonden. De resterende vergaderingen zijn 

online via Teams gevoerd. 

 

Voor alle vergaderingen is door de voorzitter in samenspraak met de overige MR-leden en de 

directie de agenda opgesteld. Ingezonden stukken, (team)verslagen, OR verslagen en GMR stukken 

zijn, wanneer dit noodzakelijk geacht werd, op de agenda geplaatst en besproken. Van alle 

vergaderingen zijn verslagen gemaakt, welke allereerst verspreid zijn onder de MR-leden en de 

directie. Binnen enkele weken na de vergadering is het verslag goedgekeurd door de MR en directie 

en gepubliceerd op de website van de school. Tevens zijn de verslagen naar de OR en onze GMR-

vertegenwoordiger gestuurd. 
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Belangrijke (agenda)punten 
 

Naast de reguliere en informatieve agendapunten is er een aantal belangrijke zaken (meerdere 

malen) aan de orde gekomen tijdens de vergaderingen: 

Huisvesting OBS Sterrendonk 

Aangezien het leerlingaantal van OBS Sterrendonk aanzienllijk aan het stijgen is, is de huisvesting van 

de school een aandachtspunt. Het aantal beschikbare lokalen is nog net acceptabel, maar uitbreiding 

is zeer gewenst, ook gezien de toekomstverwachtingen. 

Covid-19 

Zoals in de gehele maatschappij heeft Covid-19 ook op OBS Sterrendonk haar enorme impact gehad. 

Het online thuisonderwijs is door het personeel op een goede manier ingevuld. MR heeft dit met 

grote tevredenheid gevolgd. Regelmatig is er overleg geweest over de te nemen stappen en 

protocollen. Over de besteding van de extra ondersteuningsgelden (NPO-gelden) voor leerlingen 

met opgelopen achterstanden werd de MR geïnformeerd en, op een aantal punten, om advies en 

instemming gevraagd. 

MR ziet dat het team van de school er alles aan heeft gedaan om de leerlingen zo goed mogelijk 

door deze crisis heen te begeleiden. 

Begroting 2021 

De schoolbegroting moet door de directie opgemaakt worden per kalenderjaar (dus niet per 

schooljaar). Door de directie is in december 2020 uitvoerig toelichting gegeven op de ingediende 

begroting voor 2021 en de vragen die de MR daarover had. Na deze uitvoerige toelichting is de 

begroting geaccordeerd door alle MR-leden. 

 

 

 


