
 
 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad  
Kindcentrum Visser ’t Hooft 

2021-2022 
 

De medezeggenschapsraad heeft in het schooljaar 2021-2022 vijf vergaderingen 

gehouden. Twee van deze vergaderingen zijn online gehouden.  

 

De samenstelling van de MR was gedurende het verslagjaar als volgt: 

 

Namens de ouders: 

Jacco Kort    Voorzitter 

Ben Groot    Penningmeester 

Ilonka Kramer-Lanser Secretaris 

 

Namens het team: 

Rina de Vries 

Ilse Zonneveld   

Annemiek Rijk   

 

Namens de MR Visser ’t Hooftschool heeft er dit jaar geen afvaardiging plaatsgenomen 

in de GMR van Stichting Tabijn.  

 

Namens de MR heeft Jacco Kort dit schooljaar zitting genomen in het bestuur van de 

Steunstichting.  

 

Namens de MR is er geen afgevaardigde geweest bij de vergaderingen van de 

oudercommissie BSO. 

 

De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. De volgende onderwerpen zijn 

behandeld: 

 

• Het jaarverslag MR 2020-2021 is goedgekeurd. 

• Met het jaarverslag Kindcentrum Visser ’t Hooft 2020-2021 is ingestemd.  

• De begroting voor 2022 is goedgekeurd.  

• Het jaarplan 2021-2022 is goedgekeurd. 

• Het nascholingsplan is goedgekeurd. 

• Instemming met het voorstel van de Steunstichting om de ouderbijdrage voor 

schooljaar 2022-2023 hetzelfde te houden.  

• Instemming met het formatieplan voor het schooljaar 2022-2023.  

• Instemming met het vakantierooster schooljaar 2022-2023. 

• Instemming met de plannen voor besteding van de gelden van het Nationaal Plan.  

 

Buiten de wettelijk vastgestelde taken van de MR, zijn tal van andere onderwerpen  

besproken. 

• 1 oktober 2021: Marcel Schaafsma is afgetreden vanwege het verstrijken van zijn 

tweede termijn in de MR. In zijn plaats is door middel van verkiezingen Ben Groot 

gekozen. De taak van voorzitter is overgenomen door Jacco Kort (voorheen 

penningmeester). Ben Groot vervult nu de rol van penningmeester.       

• Personeelszaken 

• In-/uitstroom leerlingen 

• Verslagen leerlingenraad 

• Huisvesting/nieuwbouw  

• Wijziging schooltijden op vrijdagmiddag voor de groepen 1 t/m 4.  

• Het inzetten van schoolreisbudget voor meerdere educatieve uitjes.  



• Nieuwe manier van toetsen (IEP) en het nieuwe leerlingenrapport.  

• Samenwerking met Forte (peuterschool) 

• Promotie van de school 

• De Steunstichting – betaling van vrijwillige bijdragen 

• De belangrijkste punten uit de GMR-vergaderingen van de Stichting Tabijn zijn 

besproken en de besluiten en informatie vanuit het College van Bestuur van de 

Stichting Tabijn.  

• Corona en de gevolgen hiervan voor de bezetting en activiteiten.   

• Er zijn verkiezingen georganiseerd om de vrijkomende plaats van de secretaris op 

te vullen. Fons Bleijendaal is het nieuwe MR-lid per oktober 2022.  

 


