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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de vrijeschool Kennemerland, 
Kleverpark en de Lindeboom (VSK) over het schooljaar 2020-2021. In dit jaarverslag beschrijft de MR 
in hoofdlijnen waar zij zich het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot 
doel om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in 
het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden. 
 

Wat doet de MR? 
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 
scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het personeel (personeelsgeleding) en een 
afvaardiging van de ouders (oudergeleding). De MR overlegt met de directie van de school over 
belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, 
verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het jaarrooster. 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en 
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming 
betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming 
van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld 
het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), 
De vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij 
tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. Ook 
heeft de MR initiatiefrecht. Dit houdt in dat zij zelf onderwerpen kan aandragen in de vergadering. 
 

Samenstelling MR 
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. In de samenstelling van de MR 
wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van alle 3 de locaties (locatie Weltevredenstraat, 
locatie Kleverpark, locatie de Lindenboom). De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar 
neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De leden van de raad worden door middel van 
kandidaatstelling en verkiezingen voor een periode van 3 jaar in de raad opgenomen. De MR van de 
Vrijeschool Kennemerland bestaat uit 7 leden. 
 
Samenstelling schooljaar 2020-2021 

Naam Geleding/ locatie MR lid sinds Einde zittingstermijn 
Janne van der Kluft Leerkracht Kleverpark Sept 2012 Sept 2022 
Margriet van Herk Leerkracht Weltevredenstraat Sept 2018 Sept 2021 
Christiaan van den 
Berg (voorzitter) 

Ouder Kleverpark Juni 2016 Juni 2021 

Hester ter Horst 
(secretaris) 

Ouder Lindenboom Sept 2020 Sept 2023 

Richard Beunk Ouder Weltevredenstraat Jan 2020 Jan 2023 
Diane Kleinhout Ouder Weltevredenstraat Sept 2019 Sept 2022 



Maaike Honig 
 

Personeelsgeleding 
Lindenboom 

Jan 2021 Jan 2024 

 
 

Vergaderingen 
Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. 
De leden kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken worden die personen 
betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen jaar waren openbaar.  
De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele 
ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijks 
terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de begroting, de 
formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids. 
De MR start de vergadering zonder directie. Na het vooroverleg sluit de directie aan en vindt het 
overleg plaats over actuele zaken. 
De notulen van de vergadering zijn openbaar. U kunt deze terugvinden op de administratie van 
iedere school. In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het 
schooljaar 2020-2021 aan bod zijn gekomen kort beschreven. 
 
De MR van Vrijeschool Kennemerland heeft in het schooljaar 2020-2021 8 vergaderingen gehad. 
I.v.m.de coronamaatregelen is er het 2e deel van het jaar online vergaderd. 
 

Onderwerpen en werkzaamheden 
MR verkiezingen 
In nov. 2020 is bij de Lindenboom geworven voor een nieuw lid voor de personeelsgeleding.  
Er waren 2 gegadigden waardoor er een verkiezing nodig was. Kandidaat Maaike Honig is gekozen en 
vertegenwoordigt het personeel van de Lindenboom sinds januari 2021. 
Op locatie Kennemerland is Richard Beunk vroegtijdig uit de MR gestapt omdat het niet haalbaar was 
deze taak naast zijn studie te doen. 
 

Werkplan 
In september ’20 is een jaarplanning en een termijnagenda opgesteld met alle MR onderwerpen voor 
het schooljaar 2020-2021.  
Zo kan gestructureerd worden gewerkt en kunnen vergaderingen beter worden voorbereid. 
 

Startcursus 
In sept.’20 hebben MR leden van verschillende vrijescholen van Ithaka de startcursus gevolgd om 
inzicht te krijgen in de formele en informele positie van de MR en de beginselen van het werk als MR-
lid te leren. 
Hierbij werd duidelijk dat de achterban belangrijk is om goed te kunnen werken als MR. 
Daarom zullen we de ouders en teams regelmatig op de hoogte brengen van de onderwerpen via de 
nieuwsbrief of in de pedagogische vergadering. 
 

Begroting 2021 
Er zijn kaders voor de (meerjaren)begroting opgesteld door Ithaka. 
Daarin een begrotingsroute en uitleg van de financiële stromen. 
Het schooljaar en kalenderjaar haken in elkaar bij de begroting, dit maakt het lastig. 
Tijdens de begroting van ’20 moet al nagedacht worden over de formatie van ’21-’22  
De begroting van locatie Weltevredenstraat en Kleverpark is gesplitst. De realisatie is in één overzicht 
gezet. 



De grootste overschrijding is te zien bij de personeelslasten (dit is verklaarbaar door o.a.de groei van 
de Lindenboom en inzet bij langdurige ziektevervanging) 
De MR adviseert positief t.a.v.de begroting 
Aandachtspunt: Besteed de gelden van het Samenwerkingsverband Passend onderwijs. 
 

Werkdrukgelden 
Op alle locaties wordt door de teams bepaald hoe deze gelden worden ingezet. 
Het is wenselijk dat deze helemaal besteed worden. 
De gelden zijn naar extra handen in de klas en conciërgewerkzaamheden gegaan. 
De plannen zijn goedgekeurd. 
 

Ouderbijdragen 
De MR stemt in met de verantwoording van de besteding van de ouderbijdragen. Deze worden 
gebruikt om vrijeschoolvakken te kunnen blijven geven en gaan voor 90 % op aan personeelskosten. 
(zoals muziekbegeleiding euritmie, dubbele lessen handwerken/ houtbewerking) 
 
Dit jaar is er minder geld binnen gekomen. Dit is mede te wijten aan het Coronajaar én de 
betalingssystematiek. Een extra mailing naar ouders heeft geholpen. 

 
Splitsing BRIN nummer 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal er een apart Brinnummer voor locatie Kleverpark/ 
Lindenboom  en locatie Kennemerland zijn. Dit betekent dat de scholen hun eigen financiële stroom 
hebben. Er kan hiermee worden geïnvesteerd in ons onderwijs. 
 

Jaarplannen 
MR:  
Als MR willen we constructief werken en ondersteunend zijn naar de directie. 
Professionele vertegenwoordiger zijn van personeel en ouders. 
Aandacht hebben voor het proces en procedures. 
In verbinding met de achterban. 
 
Scholen: 
De schoolplannen zijn organisch, keuzes worden gemaakt vanuit urgentie. 
De meeste plannen zijn lopend en krijgen aandacht in de werkgroepen, pedagogische vergaderingen 
en studiedagen.   
 
*Kennemerland: 
-Rekenonderwijs; aanschaf leskisten ‘Met sprongen vooruit’, nieuwe rekenmethode  
-Hoogbegaafdheid- beleid 
-ICT- registratie in Parnassys  
-Leesonderwijs 
 
*Kleverpark: 
-Anders evalueren  
-HB beleid implementeren. 
-Rekenonderwijs; werken met de nieuwe methode, aanschaf leskisten ‘Met sprongen vooruit’ 
-ICT lesplan 
 
*de Lindenboom: 



-logboek 
-basis op orde 
 

Werkverdelingsplan 
In het werkverdelingsplan liggen afspraken vast om het werk eerlijk en gezond te verdelen. 
Dit is afhankelijk van iemands werktijdfactor, ervaring, leeftijd, kwaliteiten etc. 
Het geeft een kader waarbinnen we willen werken. 
Er is een concept-plan voorgelegd aan de teams om te onderzoeken of er draagvlak voor is en waar 
aanpassingen nodig zijn. 
Bij instemming zal de PMR het plan vaststellen. 
De ‘duurzame inzetbaarheid’ vraagt nog toelichting. 
 

Onderwijs tijdens de lockdown 
Tijdens de lockdown is er online lesgegeven. 
Het thuisonderwijs is in de groepen verschillend vormgegeven. 
Dit was afhankelijk van de leerkracht en het leerjaar. 
Er is op allerlei manieren gewerkt aan verbinding en contact met kinderen en ouders. 
De toetsresultaten hebben aangetoond dat er geen zorgelijke achterstanden zijn opgelopen. 
Op sociaal gebied is er grote behoefte aan ontmoeting en samen spelen en werken. 
 
Het Coronabeleid volgens de richtlijnen van het RIVM heeft bezorgdheid bij een aantal ouders 
gebracht. Hierover is de directie met ouders in gesprek gegaan 
 

Nationaal Programma Onderwijs 
Er komt een financiële ondersteuning vanuit de overheid (700 euro per leerling) 
De school heeft een scan gemaakt en een plan geschreven, gerelateerd aan de gevolgen van de 
Corona-situatie. 
Er zal ingezet worden op socialisatie, ouderbetrokkenheid, verdieping, meer handen in de klas        
(LIO-ers, assistentie), materialen. 
 
 

Schoolgids, website en vakantieplanning 
De schoolgids is te vinden op de website. 
De Lindenboom heeft nu ook een eigen deel op de website van Vrijeschool Kleverpark. 
Er wordt onderzocht of er een ouderportaal nodig is voor bijv. het plaatsen van notulen. 
 
Vakantierooster 2021-2022 
Herfstvakantie  zaterdag 16 okt t/m zondag 24 okt 
Kerstvakantie  vrijdag 24 dec t/m zondag 9 jan 
Voorjaarsvakantie zaterdag 19 feb t/m zondag 27 feb 
Paasvakantie  vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 
Meivakantie  zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 
Hemelvaartsvakantie donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 
Pinksteren  zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni 
Zomervakantie  zaterdag 16 juli t/m zondag 28 aug 
 


