
 

 

JAARVERSLAG MR CBS PRINS WILLEM ALEXANDER 2020 
 
Voor u ligt het jaarverslag van het jaar 2020. Het afgelopen jaar hebben we als MR vier keer vergaderd. In dit 
jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. 

Bezetting MR 
Het team wordt vertegenwoordigd door Sanne Hooikammer en Debora Schreuder. De oudergeleding bestaat 
uit Steven Rietman en Geesje de Leeuw.  In december 2020 werd Jannine Wursten gekozen als nieuw MR-lid, 
omdat de termijn van Geesje voorbij is. De termijn van Jannine start in januari 2021.  
De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt gedeeltelijk deel aan de vergaderingen. Zo 
houden we de lijnen kort. 

Stukken ter advies/instemming 
De volgende stukken zijn in 2018  ter  advies of  instemming getekend:  

• Vakantierooster 2020 
• Formatie en groepsindeling schooljaar 2020/2021 
• Schoolgids 
• Schooljaarplan 

 
COVID-19 
Het afgelopen schooljaar heeft grotendeels in het teken gestaan van COVID-19 en de gevolgen daarvan voor de 
organisatie van het onderwijs. Een bewogen tijd voor zowel leerkrachten, ouders en kinderen. Het onderwijs 
moest opeens op een andere manier georganiseerd worden. Binnen de MR hebben we o.a. gesproken  over 
het beleid van de (gedeeltelijke) heropening van de school en de schooltijden van groep 1.  
 
Andere schooltijden. 
Eind 2019 zijn de ouders en het team naar hun mening gevraagd rondom de invoering van een continurooster. 
Een kleine meerderheid van de ouders stemde voor. Het team staat positief ten opzichte van een 
continurooster. Er is inmiddels een werkgroep opgericht om hier verder over door te spreken en een standpunt 
in te nemen. De nadruk zal liggen op praktische haalbaarheid. Door COVID-19 heeft het werk van de werkgroep 
vertraging opgelopen. De werkgroep zal in het komende jaar weer om de tafel gaan. 

TSO/ Oud papier  
In elke vergadering staan we een moment stil bij het verloop van TSO en oud papier. Wat betreft het oud 
papier moeten we helaas melden dat het contract met ROVA is beëindigd. Zij werken nu met eigen personeel/ 
vrijwilligers. Het oud papier bracht in de afgelopen jaren steeds een mooi bedrag  op voor de ‘Stichting 
vrienden van de PWAS’. Dit is geld van en voor ouders/ kinderen. O.a. een gedeelte van het schoolkamp en 
schoolreisjes worden hieruit betaald, zo konden we de kosten drukken.  Nu deze inkomsten wegvallen, moeten 
we ons beraden hoe deze kosten in de toekomst opgevangen worden. 

Diverse onderwerpen 
Gaandeweg het jaar zijn diverse onderwerpen besproken, deze zijn terug te lezen in de notulen. De notulen zijn 
te vinden in de documentenbak naast de hoofingang van de school. Denk hierbij aan besproken stukken, 
identiteit, GMR zaken, vacatures etc. 

Vooruitblik 2021 
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR zal D.V. komend schooljaar specifiek aandacht 
besteed worden aan de volgende zaken: 

- Andere schooltijden. 
- Renovatie van het schoolgebouw. 
- Meedenken en evaluatie rondom de gevolgen van de coronamaatregelen voor onderwijs. 
- De identiteit van de school heeft onze aandacht. 

Ten slotte 
Heeft u nog vragen? Voor een toelichting kunt u terecht bij ondergetekenden. Ook is het mogelijk om contact 
te leggen vis mr@cbs.pwa.nl 
 
Namens de MR-oudergeleding,  
Steven Rietman, Geesje de Leeuw 


