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Voorwoord 
Afgelopen schooljaar hebben de MR activiteiten naast de standaard jaarlijks 
terugkerende onderwerpen zoals goedkeuring op budget, formatie zaken met name 
betrekking gehad op alle protocollen welke vanuit Edumare vernieuwd zijn, deze 
diende school specifiek te worden gemaakt. 
 
Sinds 2009 ben ik voorzitter van de MR, nu is het na 13 jaar tijd om het stokje over te 
dragen aan Wendy van Bodegom. Terugkijkend op deze periode hebben we heel 
wat mee mogen maken als MR, door de steun van ouders, politiek, het Team en 
uiteindelijk het bestuur staan we waar we nu staan met goeie perspectieven voor de 
toekomst door groeiende leerling aantallen en het inzetten op het naar goed traject. 
 
In mijn periode als Voorzitter hebben we als MR de volgende belangrijke highlights 
mee mogen maken: 

• Creëren identiteit van de school inclusief uitstraling  

• Meerdere malen onder de opheffingsgrens gezeten  

• Meerdere formele verzoeken tot fusie mogen ontvangen van het bestuur 

• Fusie van gemeente met aanpassing opheffingsgrens  

• Invoeren aaneengesloten rooster  

• Buitenschoolse opvang  

• Steeds verdergaande digitalisering van lesmethodieken  
 
Kortom het waren leuk en spannende tijden waar wij als ouders, team en bestuur 
deel van uit hebben mogen maken en daardoor staan waar we staan. 
 
Bedankt voor deze jaren  
 
Stefan van Koolwijk  
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MR-leden 
Christine Hogendijk - personeelsgeleding 
Coby Piket - personeelsgeleding 
Stefan van Koolwijk- oudergeleding, voorzitter 
Trude Rutgrink – oudergeleding, secretaris 
 
 
Vergaderdata 
Maandag 20 september 2021 
Dinsdag 2 november 2021 
Donderdag 9 december 2021 
Maandag 7 februari 2022 
Dinsdag 5 april 2022 
Donderdag 14 juni 2022 
 
 
Onderwerpen 
Hieronder een overzicht van de meest belangrijke onderwerpen die tijdens het 
afgelopen schooljaar binnen de MR aan de orde zijn geweest. Voor meer informatie 
verwijzen we naar de notulen die op de schoolwebsite staan. 
 
Jaarlijks terugkerend: 

• Controle financiën OV 

• Betrokkenheid Leerlingraad 

• Begroting de Vliegerdt  

• Jaarverslag 

• Jaarplan 
 
Speciaal: 

• Succesvolle werving 2 nieuwe leden 

• Schoolreis en/of Kamp voor groep 7/8 

• Protocollen Veiligheidsplan Edumare schoolspecifiek maken/goedkeuren. 

• Corona 

• Besteding geld uit het Nationaal Programma Onderwijs 

• Ernstig incident 17 januari 

• Traject naar “Goed” uitgesteld. 
 
 


