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Samenstelling
In het schooljaar 2020 – 2021 bestond de MR uit de volgende personen:
Namens de ouders:
• Peter Kramer
• Jamina van den Ende
Namens het team:
• Linda Muller
• Maaike Lindhout
Maaike Lindhout heeft namens het team de plek van Mireille van Oosten ingenomen. Mireille heeft
(opnieuw) zitting genomen in de GMR van Scholengroep Holland.
Taakverdeling en vergaderingen
Tijdens het schooljaar 2020 – 2021 was de taakverdeling binnen de MR als volgt:
● Voorzitter: Linda Muller
● Penningmeester: vacant
● Secretaris: Peter Kramer
● Notulist: Jamina van den Ende
Vergaderingen
De MR heeft in 2020-2021 9x met elkaar vergaderd; 8 reguliere vergaderingen en 1 ingelaste vergadering
(MR-vergadering 23 juni 2021 ivm gelden NPO). De meeste vergaderingen werden online via Teams
gehouden, zodra het weer mocht hebben we fysiek op school vergaderd.
Wilco van der Maas (directeur van De Bonte Tol) was in 2020 – 2021 aan het begin van iedere MRvergadering aanwezig.
We hebben 1x vergaderd met de voorzitter van de Oudervereniging, Martine van Teerns (MR-vergadering
van 14 april 2021).
Tijdens 1 vergadering zijn 2 ouders aangeschoven ivm zorgen rondom het schoolplein (MR-vergadering 3
maart 2021).
Scholing en verdere activiteiten
Scholing
In het schooljaar 2020-2021 hebben de leden van de MR geen scholing gevolgd.
Klankbordgroep
In het schooljaar 2020-2021 is de klankbordgroep regelmatig gevraagd om mee te denken over
onderwerpen binnen de MR. De oudergeleding nam de punten van de ouders uit de klankbordgroep mee in
de MR-vergaderingen.
Kinderadviesraad
Door de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen heeft de Kinderadviesraad in het schooljaar
2020-2021 weinig kunnen doen. Aan het einde van het schooljaar heeft Wilco een vergadering met de
Kinderadviesraad gehad en zijn er plannen voor volgend schooljaar gemaakt.
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Besproken onderwerpen
De MR heeft zich tijdens het schooljaar 2020 – 2021, naast de onderwerpen die standaard op de agenda
staan en elk jaar terug komen, met name met onderstaande onderwerpen beziggehouden:
1. Kennismaken nieuwe directeur
Nieuwe directeur Wilco van der Maas was aan het begin van iedere vergadering aanwezig. In zijn
aanwezigheid werden diverse punten besproken van schoolplan 2020-2024 tot jaarplan 2020-2021, van
dingen rondom de coronacrisis tot personele zaken. Via de mail ontvingen we diverse bestanden van Wilco
die tijdens de vergaderingen besproken werden.
2. Coronacrisis
Ook dit schooljaar hadden we te maken met een lockdown door de coronacrisis. Opnieuw moest er thuis
en online gewerkt worden. Door de ervaringen van vorig schooljaar verliep dit vrij soepel. Een ander gevolg
van de coronacrisis zijn de achterstanden bij kinderen. Dit schooljaar is er een start gemaakt om hiermee
aan de slag te gaan, in de vorm van powerlessen op woensdagmiddag. Vanuit de overheid komt er allerlei
subsidie naar de scholen toe om de corona achterstanden weg te werken; Nationaal Programma
Onderwijs. Tijdens een ingelaste vergadering hebben we de plannen hiervoor besproken.
3. Schoolplein
In het najaar van 2020 is een leerling van OBS De Bonte Tol vervelend gevallen op het schoolplein. Naar
aanleiding hiervan heeft Jamina met de ouders van betreffende leerlingen en met een afvaardiging van de
klankbordgroep het schoolplein bekeken. Naar aanleiding hiervan zijn plannen gemaakt om het schoolplein
veiliger te maken. In de zomervakantie van 2021 zullen diverse aanpassingen aan het schoolplein
plaatsvinden.
Plannen volgend schooljaar
Voor volgend schooljaar zal het werken met de Kinderadviesraad nieuw leven ingeblazen worden.
Daarnaast zal er tijdens de MR-vergaderingen regelmatig een evaluatiemoment ingepland worden om de
diverse plannen die lopen te evalueren en waar nodig (tijdig) bij te sturen. Tevens zullen er verkiezingen
komen voor een nieuw ouderlid, omdat de termijn van Jamina erop zit en zij heeft aangegeven zich niet
herkiesbaar te stellen.
Pijnacker, 27 oktober 2021.
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