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1. Inleiding 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van Cluster Etten-Leur (IKC De 
Vincent, De Klankhof en ‘t Kofschip). Het jaarverslag geeft een overzicht van de onderwerpen 
waar de MR in het schooljaar 2020-2021 over gesproken heeft .  
 
Een van de taken van de Cluster MR is het controleren van beleid. De Cluster MR beschikt 
over een instemmingsrecht of adviesrecht, een en ander  zoals vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS), ten aanzien van zaken die in of rondom de school 
spelen (https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2020-04-01).  
 

2. Cluster MR 

 
De Cluster MR stelt zich ten doel om actief over beleidsmatige zaken mee te denken en op 
een positieve manier invloed uit te oefenen op het schoolbeleid door gevraagd of ongevraagd 
advies te geven. We willen een bijdrage leveren aan het bijstellen van beleidsstukken en 
zorgen voor een goed geïnformeerde achterban.  
Dit doen we door:  
▪ De (beleids-) voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken 

van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg;  

▪ Met onze achterban te communiceren over ontwikkelingen die het onderwijs in de 

school beïnvloeden.  

 
We hanteren als uitgangspunten:  
▪ Dat we namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school willen 

invullen;  

▪ Dat we, als vertegenwoordiger, van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op 

beleid dat in school door de schoolleiding, namens het bevoegd gezag wordt gevoerd;  
▪ Dat we niet alleen beleidsvoorstellen van de directie, namens het bevoegd gezag willen 

beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen door 

middel van gevraagd en ongevraagd advies;  

De contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, opmerkingen 
en reacties van ouders en personeel;  

▪ De agenda en notulen voor ouders en personeel inzichtelijk zijn op school en op de 

website.  

3. Wie hebben er zitting genomen in de Cluster MR in 2020 - 2021 

 
Onze Cluster MR bestaat uit 2 ouders (1 ouder van het regulier onderwijs en 1 ouder van het 
Linus onderwijs) en 2 leerkrachten van IKC de Vincent (IKCV), 1 ouder en 1 leerkracht van de 
Klankhof (KH) en 1 ouder en 1 leerkracht van ‘t Kofschip (KFS).  
In onderstaand overzicht is aangeven wie dit zijn, inclusief hun taak (voorzitter Cluster, 
secretaris Cluster, notulist, bijhouden MR email adres, opvolgen van speerpunten).  
 
Oudergeleding 

Naam Locatie Functie Zitting in 
Cluster MR 

sinds 

Stemrecht 
ja/nee 

Henrieke Rijken  IKC de Vincent MR lid  Mei 2020 Ja 

Marinka Boussabat IKC de Vincent MR lid  Mei 2020 Ja 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2020-04-01
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Nanda Barendsen ‘t Kofschip MR lid September 
2020 

Ja 

Ellen den Arend De Klankhof MR lid September 
2020 

Ja 

Ed ten Dam  De Klankhof GMR lid & voorzitter 
MR 

September 
2020 

Nee 

 
Leerkrachtengeleding 

Naam Locatie Functie Zitting in 
Cluster MR 

sinds 

Stemrecht 
ja/nee 

Vanessa Smeding  IKC de Vincent Leerkracht  September 
2018 

Ja 

Marloes van Meer IKC de Vincent Leerkracht & 
Onderbouw 
Coordinator & 
voorzitter GMR 

Januari 
2017 

Ja 

Jolanda van Nielen De Klankhof Leerkracht September 
2017 

Ja 

Danielle Theunissen ‘t Kofschip Leerkracht Augustus 
2019 

Ja 

 
Het emailadres waarop het Cluster MR te bereiken is: mr.ettenleur@pcpomiddenbrabant.nl 
 
 

4. Vergaderdata Cluster MR 2020-2021  

 
Datum   Locatie 

Ma 31-AUG-2020  Online via Teams 

Wo 30-SEP-2020  Online via Teams 

Ma 5-OKT-2020  Online via Teams 

Ma 23-NOV-2020  Online via Teams 

Ma 1-FEB-2021  Online via Teams 

Ma 15-MRT-2021  Online via Teams 

Ma 21-JUN-2021  Online via Teams 

 

5. Onderwerpen 

 
De volgende stukken/onderwerpen zijn afgelopen schooljaar aan de orde gekomen:  
▪ medezeggenschapsreglement  

▪ schoolbegroting  

▪ OR begroting inclusief bestemming ouderbijdrage   

▪ scholingsplan 

▪ vakantierooster  

▪ website, schoolgids en schoolkalender  

▪ stand van zaken passend onderwijs  

▪ ARBO en de daarbij behorende risico-inventarisatie  

▪ informatie over ziekteverzuimcijfers  

▪ formatieplan  
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▪ schoolplan 

▪ activiteitenplan Cluster MR  

▪ jaarverslag Cluster MR  

▪ CITO – Focus PO 

▪ sluiting ’t Kofschip 

▪ nationaal programma onderwijs 

▪ tussen schoolse opvang (TSO)  

▪ leerlingenaantal 

▪ PR beleid 

▪ voortgang “Teach Like a Champion” 

▪ Linus Onderwijs 

6. Speerpunten  

 
De Cluster MR had voor het schooljaar 2020 – 2021 een 3-tal speerpunten gekozen:  
 
▪ Kenbaarheid geven aan ouders over de diverse expertises binnen cluster Etten-Leur  

Ouders kennis laten maken en infomeren over de brede expertise (o.a. Linus Onderwijs, 
Taalklas, Teach Like a Champion, EDI, IGDI) binnen de cluster.  
 
Naast het overdragen van de interne expertise tussen de leerkrachten en verbreding op 
diverse onderwijsterreinen, profilering/informeren binnen de cluster hebben ouders dit 
schooljaar door middel van de nieuwsbrief Kwaliteit en Zorg kennis kunnen nemen van de 
activiteiten binnen de cluster. Dit zal in de toekomst verder worden uitgebouwd. 
 

▪ Kenbaarheid geven aan de Cluster MR 

Naast de stukjes in de nieuwsbrief zijn er brainstormsessies geweest waar veel voorstellen 
uit naar voren zijn gekomen hoe de kenbaarheid verder vergroot kan worden. Komende 
schooljaren kan dit punt verder uitgebouwd gaan worden. (Oa ouderbetrokkenheid door 
bijvoorbeeld het meedenken Nationaal Programma Onderwijs)  
 
▪ Corona 

Regelmatig is dit onderwerp aan bod gekomen en hebben we de actuele en de nieuwe 
maatregelen besproken en of de dan geldende maatregelen afdoende zijn om de continuïteit 
van de lessen (zowel fysiek als via thuisonderwijs) te kunnen waarborgen. 
 
 


