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We gaan alweer richting het einde van het cursusjaar. Gewoontegetrouw geven we u dan een inkijkje in de zaken 

waar we als MR mee bezig geweest zijn. Het was opnieuw een bijzonder jaar, een deel van het schooljaar hebben de 

kinderen thuisonderwijs gekregen. Voor veel ouders was dit geen gemakkelijke situatie. Toch was het fijn om te 

merken dat ouders en leerkrachten hierin met elkaar optrokken en samen hun schouders eronder gezet hebben. We 

zijn dankbaar dat de school na deze periode steeds open kon blijven.  

Het jaar 2020-2021 was ook het jaar van de directeurswisseling. Meester De Jong nam het stokje over van meester 

Van Kranenburg. Dat betekende voor hem veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden, waaronder ook het 

bijpraten van de MR op allerlei gebieden. De samenwerking verloopt op een open en prettige manier.  

Sinds 1 januari 2021 maakt de school deel uit van ‘De Planthof’. De bestuursstructuur is daarmee aanzienlijk 

veranderd en ook voor de MR had dit consequenties. Richard en Ingrid maken nu deel uit van de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de MR van onze school is uitgebreid met twee leden: Willem 

Scheurwater en Herman de Geijter. Wettelijk gezien hoeven de GMR-leden de vergaderingen van de MR niet bij te 

wonen, maar omdat we het belangrijk vinden om te weten wat er speelt en goed samen te werken hebben we 

ervoor gekozen om wel gezamenlijk op te blijven trekken. Deze nieuwe situatie is nog wel even wennen, gaandeweg 

krijgen we meer zicht op de verschillen in rol en taken van MR en GMR. Eén van de eerste zaken waar we als GMR 

mee te maken kregen was de benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder. We hadden een mooi en prettig 

gesprek met dhr. Witvliet, inmiddels is het voor u geen nieuws meer dat hij is benoemd. We wensen hem een goede 

tijd toe binnen De Planthof.  

In april kwam de inspectie De Planthof bezoeken, het gesprek met een afvaardiging van de GMR vormde één 

onderdeel daarvan. We zijn blij met het positieve oordeel dat de school gekregen heeft. 

Als gevolg van de fusie is ook de functie van het voormalige schoolbestuur veranderd, deze leden vormen nu de 

Identiteitsraad. Formeel is er geen verplichting om als MR en ID-raad samen te werken, maar omdat beide hechten 

aan betrokkenheid hebben we de afspraak gemaakt om elkaar in ieder geval jaarlijks te ontmoeten. 

Ook de gebruikelijke zaken zijn weer onder de aandacht van de MR gebracht: het vakantierooster, de formatie, de 

vrijwillige bijdrage en de schoolgids. Het contact met de ouders heeft dit jaar minder aandacht gekregen dan we 

wilden, door de beperkende maatregelen was het bijvoorbeeld niet mogelijk om (zoals we in het verleden gewend 

waren) aanwezig te zijn op contactavonden. Maar dat laat onveranderd dat we graag weten waar we iets kunnen 

betekenen. Mocht u suggesties hebben voor zaken die we als MR op kunnen pakken, dan horen we het graag.  

Terugkijkend op dit schooljaar mogen we dankbaar constateren dat er veel mooie dingen gebeurd zijn. Tot hiertoe 

heeft de HEERE ons geholpen… Het is ons gebed en verlangen dat we onder Zijn zegen ook weer verder mogen gaan. 
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