
Jaarverslag 

Medezeggenschapsraad Vrijeschool Kennemerland/Kleverpark/De Lindeboom 

2019-2020 

Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Vrijeschool Kennemerland en 

Kleverpark over het schooljaar 2019-2020. In het jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij 

zich in 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 in het afgelopen 

schooljaar. 

 

Wat doet de MR 
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op 

scholen (WMS). De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken zoals het 

formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het 

jaarrooster. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie aan 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 na instemming 

van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, 

het formatieplan, regels op het gebied van Veiligheid gezondheid en welzijn (Arbowet), 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. 

 

Samenstelling van de MR 

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. In de samenstelling van de MR 

wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van alle drie de locaties: Kennemerland, Kleverpark en 

De Lindeboom. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR maar neemt op verzoek wel deel 

aan de vergadering. De leden van de raad worden door middel van kandidaatstelling en verkiezingen 

voor een periode van 3 jaar in de raad opgenomen.  

In het schema is te zien dat we dit jaar drie ouders verwelkomd hebben: Diane Kleinhout, Richard 

Beunk en Esther ter Horst.  We hebben ook afscheid genomen van Maarten Claassen, de 

penningmeester. Hij zit namens onze teams in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) van de koepel van Vrijescholen waar onze scholen onder vallen: Ithaka. 

 



De samenstelling van schooljaar  2019-2020 

Naam Geleding/locatie MR lid sinds Einde zittingstermijn 

Margriet van Herk Leerkracht 
Kennemerland 

September 2018 September 2021 

Janne Kluft Leerkracht Kleverpark September 2013 September 2022 

Christiaan vd Berg Ouder Kleverpark 
Voorzitter  

Juni 2016 Juni 2022 

Diane Kleinhout Ouder Kennemerland Januari 2020 Januari 2023 

Hester ter Horst Ouder De Lindeboom April 2020 April 2023 

Richard Beunk Ouder Kennemerland Januari 2020 Januari 2023 

 

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 zullen worden die personen 

betreffen. 

De MR van de vrije school Kennemerland/Kleverpark is in het schooljaar 2019-2020 acht keer bij 

elkaar gekomen, waarvan er twee een conference call waren vanwege Corona. Alle vergaderingen in 

het afgelopen schooljaar 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 houdt een vooroverleg, deze is altijd zonder directie, hierna sluit de directie aan voor de rest 

van de vergadering. In deze vergaderingen kan de MR overleggen met de directie over actuele zaken. 

De notulen van de MR-vergaderingen zijn openbaar. U kunt deze terugvinden op de administratie op 

iedere school.  In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het 

schooljaar 2019-2020 aanbod zijn gekomen kort beschreven. 

 

Onderwerpen en werkzaamheden 
Dit jaar hebben we drie nieuwe ouders mogen verwelkomen. Twee ouders van locatie Kennemerland 

en een ouder van De Lindeboom. De verhouding ouders/personeel is hiermee scheef geworden. We 

blijven zoeken naar meer personeelsleden. Omdat er geen personeelslid is van De Lindeboom, is de 

voorkeur dat daar nog een personeelslid vandaan komt. We zullen daar dit jaar gaan werven. De 

medewerkers zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen en over de 

procesroute en gang van zaken rondom de openstaande vacature.  

 

Werkplan MR 2019-2020 
In september 2019 is een jaarplanning en een termijnagenda opgesteld met alle onderwerpen van 

het schooljaar 2019-2020. Deze zijn voor iedereen beschikbaar via de MR-ordner op de administratie 

per locatie. Voor het schooljaar 2020-2021 is een concept-jaarplanning en –termijnagenda 

opgenomen bij de stukken van de vergadering op 22 juni 2020. 

 

  



Begroting 2020, formatieplan en werkdrukgelden 
Naar aanleiding van het bestuur-formatieplan motiveert en verantwoordt elke school in haar 

schoolformatieplan de inzet van de aan haar toegekende gelden. De getallen waren, in de 

vergadering van 22 juni 2020, nog niet helemaal helder geformuleerd en riep vragen op bij de PMR. 

Door omstandigheden is de goedkeuring van dit plan verschoven naar september 2020. 

De werkdrukgelden worden per locatie anders ingezet, aangezien dit geld door de colleges zelf 

ingezet kan worden. Per locatie wordt gekeken waar de scholen behoefte aan hebben. Door gebrek 

aan personeel konden niet alle plannen even goed uitgevoerd worden. 

De begrotingen van Kennemerland, Kleverpark en De Lindeboom zijn, na enige vragen vanuit de MR, 

goedgekeurd. Er wordt een meerjarenplan opgesteld om de inventaris te vernieuwen waar dat nodig 

is. Dit geldt ook voor het onderhoud van de schoolgebouwen. 

 

Schooltijden 
Na een lang en zorgvuldig proces is de lange dag van de kleuters op dinsdag afgeschaft voor de 

locaties Kennemerland en Kleverpark. Op De Lindeboom was dit al bij de oprichting een feit.  

De uren worden in klas 1 gecompenseerd op de donderdagmiddagen vanaf de voorjaarsvakantie. 

Vanuit het bestuur is het idee dat er een commissie komt om te onderzoeken of een continurooster 

haalbaar is. Hoe moet die eruitzien; hoe komen de hoge klassen aan hun uren en is het nog mogelijk 

om genoeg Vrijeschool vakken te blijven geven. De teams gaan eerst nog zelf aan de slag om de 

pedagogische achtergronden van de tijden nog eens goed door te lichten.  

  

Ouderbijdrage  
De flyer over de ouderbijdrage (totstandkoming, verantwoording, etc.) werd dit jaar ingezet. Helaas 

is er minder geld binnengekomen dan andere jaren. De vraag blijft nog even wat de oorzaak is. 

Wellicht heeft de Corona-crisis er mee te maken. 

De MR heeft kennisgenomen van de lage opbrengst en maakt zich zeker zorgen over de financiën en 

steunt de directie bij haar pogingen om de opbrengst van de ouderbijdragewerving te verhogen.  

 

Jaarplannen 
De locaties Kennemerland en Kleverpark hebben ambitieuze jaarplannen opgesteld. Op deze scholen 

is het zichtbaar waaraan gewerkt wordt. De plannen worden steeds professioneler en zien er goed 

uit. De meeste plannen zijn lopend waarvan sommige nog in de kinderschoenen staan en andere al 

ver uitgewerkt en uitgevoerd zijn. Zo wordt er aan de langlopende plannen t.a.v. van het ICT-beleid 

nu goed en actief gewerkt. Het plan Getalenteerde kinderen is ook langlopend, maar krijgt op locatie 

Kleverpark wekelijks aandacht op de vergadering in praktische vorm.  

Het valt op dat elke locatie zijn eigen speerpunten heeft. 

Deze plannen zijn ook ter inzage en bevinden zich in de mappen MR op de administraties. 

 

GMR 
Ook op het niveau van de koepel van Vrijescholen (stichting Ithaka) waar onze scholen toe behoren, 

is een medezeggenschapsraad ingesteld. Hier worden alle zaken geregeld die betrekking hebben op 

alle scholen binnen Ithaka. Dit is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 

De GMR overlegt rechtstreeks met het bestuur en bestaat vertegenwoordigers van de afzonderlijke 

MR’en.  



 

Tevredenheids-enquête (WMKPO) 
Deze tevredenheids-enquête wordt matig gebruikt. De OMR (oudergeleding van de MR) kijkt of het 

mogelijk is een eigen enquête te verzorgen voor schooljaar 2020-2021. 

 

Schoolgids, website en vakantieplanning 

Vorig jaar werd de schoolgids door Vensters gemaakt. Doordat dit niet beviel is het bestuur bezig 

met een ander bedrijf om de schoolgids vorm te geven. De papieren versie van de schoolgids staat 

als PDF-bestand op de website. Er is ook iemand aangesteld om de website te moderniseren en te 

updaten. 

 

Vakantierooster 2020-2021 

Herfstvakantie:  Zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober 2020 

Kerstvakantie:  Zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie: Zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021 

Paasvakantie:  Vrijdag 2 april  t/m maandag 5 april 2021 

Meivakantie:  Zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021 

Hemelvaartvakantie: Donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei 2021 

Pinksteren:  Zaterdag 22 mei t/m maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie:  Zaterdag 10 juli  t/m zondag 22 augustus 2021 

 

De agenda en de stukken zijn ongeveer een week voor een vergadering beschikbaar en op te vragen 

bij de secretaris van de MR via secretarisMR@vskennemerland.nl 

 

 

Vergaderingen MR 2020-2021 

Dinsdag 8 september 2020 

Dinsdag 6 oktober 2020 

Dinsdag 20 oktober 2020 

Donderdag 17 november 2020 

Dinsdag 19 januari 2021 

Dinsdag 2 maart 2021 

Dinsdag 6 april 2021 

Dinsdag 18 mei 2021 

Dinsdag 22 juni 2021 

 

Vooruitblik agenda 2020-2021 
Aan bod zullen onder andere komen: 

Verantwoording ouderbijdrage, jaarplannen scholen, begrotingen, passend onderwijs, 

vakantieplanning, schoolgids en de GMR. 

mailto:secretarisMR@vskennemerland.nl

