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JAARVERSLAG 2020/2021 van de MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van  

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE MOLENWIEK’ te MIJNSHEERENLAND 

 

 

Introductie 

Het schooljaar 2020-2021 was er wederom één die werd beïnvloed door COVID-19 en de daarbij 

behorende maatregelen, waaronder een lockdown in het najaar. Daarnaast was het een jaar waarin 

op gepaste wijze afscheid werd genomen van onze directeur Elly van Zelm. Ilse Kaak werd 

benoemd als nieuwe directeur van de Molenwiek en heeft haar taken aan het einde van het 

schooljaar om moverende redenen weer neer neergelegd.  

 

De MR is dit jaar vaker dan anders bij elkaar gekomen i.v.m. de uitbreiding van de school en zaken 

die speelden op CSG de Waard stichting niveau en invloed hadden op de Molenwiek. Dit verslag 

beschrijft deze en andere ontwikkelingen en geeft een samenvatting van wat besproken is in de 

MR-vergaderingen gehouden in het schooljaar 2020-2021. 

 

De oudergeleding van de MR wil haar dank uitspreken aan de directie en de leerkrachten van de 

Molenwiek voor het (online) onderwijs dat zij de leerlingen hebben geboden. Daarnaast spreekt zij 

haar dank uit aan het team en de leden van de OR voor de activiteiten die zij, ondanks de 

beperkingen, hebben weten te organiseren voor de leerlingen.  

 

Aan het einde van het seizoen hebben we afscheid genomen van Debby Bravenboer als MR-lid. Zij 

heeft zich jarenlang ingezet voor de MR. 

 

 

Samenstelling en taakverdeling MR 

Dit schooljaar is gestart met twee nieuwe MR-leden: bij de leerkrachtengeleding Esther van Veen 

en bij de oudergeleding Marleen van Breugel.  

 

Geleding Naam Lid sinds Functie(s) 

Leerkrachten Debby Bravenboer sept. 2007 Secretaris 

Irma Kayadoe sept. 2017 Lid 

Esther van Veen sept. 2020 Lid 

Ouders Carienke de Jong sept. 2016 Voorzitter 

Dennis de Jong sept. 2017 Lid en vice-voorzitter 

Carina Vrieling sept. 2019 Lid 

Marleen van Breugel sept. 2020 Lid 

 

Een aantal keer is onze directeur, Ilse Kaak, aangesloten bij de vergadering om agendapunten 

inhoudelijk toe te lichten. Ook tussen de vergaderingen door heeft de MR regelmatig contact met 

de directie.   
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Vergaderdata 

De MR is in het afgelopen verslagjaar zeven keer (grotendeels digitaal) bij elkaar geweest. Er was 

1 extra ingelaste vergadering in januari in verband met de huisvesting.  

 

116e MR 21 sep 2020 117e MR 16 nov 2020 118e MR 4 jan 2021 119e MR 25 jan 2021 

120e MR 22 mrt 2021 121e MR 17 mei 2021 122e MR 14 jun 2021  

 

Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt die via de secretaris van de MR en/of de directeur van 

de school op te vragen zijn. 

 

Een afvaardiging van de MR heeft viermaal een bouw-overleg gehad met de directeur huisvesting 

en beheer van CSG de Waard. 

 

13 april 2021 18 mei 2021 15 juni 2021 12 juli 2021 

 

 

Activiteiten in het schooljaar 2020-2021 

Iedere agenda bestaat uit twee hoofdonderwerpen: 

▪ de actuele agendapunten  

▪ de vaste agendapunten 

 

De MR heeft actief inbreng gehad bij tal van jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals het 

schooljaarplan, de schoolgids, de klassenindeling, studiedagen, passend onderwijs, trendanalyse op 

groepsniveau, nascholing etc. Daarnaast heeft de MR meegelezen met o.a. het NPO onderwijsplan 

en het school-ondersteuningsplan.  

 

Huisvesting 

De verkeersveiligheid rond het nieuwe gebouw blijft een aandachtspunt voor de MR. De MR heeft 

hiervoor contact met de gemeente.  

 

In september heeft de MR in een brief aan de gemeenteraad haar zorgen geuit over de 

verbouwingsplannen van de Boomgaard en de Molenwiek, die niet parallel lopen en daarmee voor 

extra overlast zullen zorgen voor de leerlingen en leerkrachten van de scholen. De gemeenteraad 

heeft aangegeven hier geen invloed op te hebben. In een eerdere fase is afgesproken dat de 

Boomgaard niet op de Molenwiek hoeft te wachten om de uitbreiding te realiseren.  

 

In brieven en een gesprek met de (interim) directie van CSG de Waard heeft de MR herhaaldelijk 

haar zorgen geuit over het tekort aan lokalen, de ruimteverdeling tussen beide basisscholen, het 

gebruik van het dakterras na de verbouwing van de Boomgaard en het gebrek aan ruimte voor de 

Molenwiek om haar identiteit (o.a. in de vorm van maandsluitingen en bewegend onderwijs) uit te 

dragen. Dit heeft geresulteerd in een maandelijks bouwoverleg met de directeur huisvesting en 

beheer van CSG de Waard waarin de genoemde punten werden besproken.  

 

De uitbreiding van de Molenwiek laat, door afhankelijkheid van diverse partijen, nog op zich 

wachten. De Molenwiek komt één klaslokaal tekort. Na de meivakantie kon groep 6 gebruik maken 

van het atelier als tijdelijk lokaal, zodat groep 8 weer in de school les kon krijgen (nadat zij de rest 

van het jaar in een ruimte van BRES las hadden gekregen). De MR zet zich in om ook in schooljaar 

2021-2022 gebruik te kunnen maken van dit lokaal.  
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PR en communicatie  

Binnen de Molenwiek is er regelmatig aandacht voor de PR van de school. In september heeft er 

een groot artikel in het Kompas gestaan over de Molenwiek. Daarnaast verschenen er regelmatig 

stukjes in de krant (al dan niet voorzien van foto), facebook of op de internetsite.  

 

Begroting 

De voorzitter en secretaris van de MR zijn in april aanwezig geweest bij een bijeenkomst 

georganiseerd door het bestuurskantoor over de begroting en tekorten van de stichting. Voor 

komend schooljaar zijn bezuinigingen aangekondigd en er is gesproken over de invloed hiervan op 

schoolniveau. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de MR contact gehad met het bestuur en 

gezamenlijk met andere MR-en haar vragen gesteld.  

 

Personele bezetting 

De aangekondigde bezuinigingen hebben invloed op de formatie (dit is het team van leerkrachten 

en ondersteunend personeel voor het schooljaar) van volgend schooljaar. De MR is van mening dat   

door diverse beslissingen van CSG De Waard het ‘bijzonder goed onderwijs’ van CBS de Molenwiek 

onder druk komt te staan. De personeelsgeleding van de MR heeft daarom, daarin volledig 

gesteund door de oudergeleding van de MR, niet ingestemd met de formatie voor komend 

schooljaar. De MR heeft de ouders hiervan op de hoogte gebracht.  

 

Leerlingaantallen 

Gedurende het schooljaar is het aantal leerlingen toegenomen van 192 naar 211 leerlingen. De 

verwachting is dat het aantal leerlingen verder zal groeien in het komende schooljaar. 

 

Groen schoolplein 

De OR heeft een actie georganiseerd om geld in te zamelen voor het groene schoolplein. Het 

uitwerken van de plannen is stilgelegd, o.a. door COVID-19 en de verbouwing van de scholen. De 

MR blijft de commissie bevragen om actie te ondernemen.  

 

 

Tot slot 

Het schooljaar 2020-2021 was wederom een bijzonder schooljaar, waarin zowel fysiek als digitaal 

les werd gegeven. Vanaf deze plaats wil ik mijn waardering uitspreken aan de directie en 

leerkrachten die op bijzondere wijze het onderwijs thuis hebben gecontinueerd tijdens de 

lockdown. Een goede samenwerking met de ouders was daarin onmisbaar.    

 

Aan allen die dit jaar hebben bijgedragen aan een veilige plek voor onze kinderen om hun talenten 

te kunnen ontwikkelen: hartelijk dank.  

 

Carienke de Jong 

Voorzitter MR De Molenwiek, 

Mijnsheerenland, november 2021 


