
Jaarverslag MR  schooljaar 2019 - 2020 

 

Samenstelling MR: 

Oudergeleding:  Personeelsgeleding: 

 

 

Maarten 

Hoogeveen 

Voorzitter  

 

Laura Beishuizen penningmeester 

Antoine 

Nijrolder 

 Stefanie Visser adviserend lid  

Iskra Beumer  Heidy de Reus notulist 

   Lilia Bezemer secretaris 

 

 

Jaarplan en schoolgids 2019-2020: 

De MR heeft het schooljaarplan uitgebreid besproken en officieel vastgesteld.      

De schoolgids van 2019-2020 is besproken en met wat wijzigingen goed gekeurd. 

Voor het eerst is er een schoolkalender uitgebracht. 

 

Financieel jaarverslag en begroting Ouderraad van Het Kofschip: 

De oudergeleding van de MR heeft het financieel jaarverslag en de begroting van 

de ouderraad voor het schooljaar 2019-2020 goedgekeurd.Per 1-1-2020 is de 

ouderraad een oudervereniging geworden. Zij zullen in een jaarvergadering de 

verantwoording af gaan leggen over de exploitatie en de begroting.  

 

Huisvesting/toekomst van Het Kofschip:  

Het Kofschip heeft het schooljaar 2019-2020 een tijdelijke huisvesting gehad op 

de Guido Gezellestraat, de verkeerssituatie rondom de school heeft de aandacht 

gehad. M.i.v. het nieuwe schooljaar is het Kofschip weer gevestigd op de 

Platanenlaan in een prachtig nieuw/gerenoveerd gebouw.  

Met de start in het nieuwe gebouw zijn de schooltijden aangepast. Daarvoor is een 

ouderpeiling gehouden. Een meerderheid van de ouders koos voor de optie: groep 

1 t/m 8 op maandag, dinsdag en donderdag van 8.15-14.30 uur. Op woensdag en 

vrijdag van 8.15-12.15 uur. 

 

Formatie 2020- 2021 

De formatie blijft op 9 groepen. Er komen 2 groepen 3 en 2 kleutergroepen. 

Mocht er een grote instroom van groep 1 leerlingen komen dan moeten we in het 

gebouw naar een plek voor instromers gaan kijken. De onderwijsassistent heeft 

een vast contract gekregen.                                                                                                                                

 



 

GMR:  

De communicatie tussen MR en GMR blijft moeizaam verlopen. De info van de 

GMR komt via het directeurenoverleg. De GMR vroeg nieuwe leden,  

belangstellende ouders hebben zich kunnen aanmelden. 

 

 

Bestuur: 

Vanuit het bestuur is de ontwikkeling van IKC Platanenlaan verder uitgewerkt,     

de MR heeft over de uitgangspunten van een IKC meegedacht. Er is een sollicitatie 

procedure voor een IKC directuer in gang gezet. De MR heeft inspraak gehad in de 

profilering van de nieuwe directeur. 1ouderlid en 1teamlid vanuit de MR hebben 

zitting gehad in de benoemingsadviescommissie. De nieuwe directeur is per 1-7-

2020 in dienst getreden.  

Binnen het bestuur is er een nieuwe bestuursvoorzitter gekomen. 

 

 

Jaarbegroting en jaarrekening 

De jaarbegroting van 2020 en het financieel jaarverslag 2019 zijn besproken. Het 

is ter kennisgeving aangenomen. 

 

Coranatijd 

Leden van de MR hebben regelmatig contact gehad met de teamleden/directie 

over de impact van het thuisonderwijs. Ook over hoeveel kinderen thuisonderwijs 

nodig hadden toen we weer naar school mochten, het halen en brengen van de 

kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

Namens de M.R. 

Lilia Bezemer, oktober 2020 

 


