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Jaarverslag 2020-2021 
 
Inleiding 
Dit jaarverslag is het schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de 
medezeggenschapsraad (MR) van Openbaar Kindcentrum (OKC) De Stroom te Helmond 
m.b.t. het schooljaar 2020-2021 en vloeit voort uit de wettelijke verplichting daartoe op 
grond van WMS-artikel 7. 
 
Het jaarverslag geeft een samenvatting van de vergaderingen die het afgelopen schooljaar 
zijn gehouden.  
 
Deze vergaderingen zijn, behalve een mogelijk vertrouwelijk gedeelte, openbaar en worden 
7 keer per jaar gehouden. Indien nodig worden extra vergaderingen gepland. 
I.v.m. Corona hebben er dit jaar 5 vergaderingen plaatsgevonden. Over bepaalde 
onderwerpen is er via mail contact geweest. 
 
De samenstelling van de MR 
Mede gezien de grootte (aantal leerlingen, onderwijzend of onderwijsondersteunend 
personeel) van OKC de Stroom bestaat de MR uit 4 personen; 
2 leden vanuit het personeel en 2 leden vanuit de ouders.  
 
 
De samenstelling van de MR was gedurende dit schooljaar : 
 

Personeelsgeleding MR   

Marion van Beerendonk Leerkracht  Lid MR 

Susanne Noten Leerkracht/ib Secretaris/notulist MR 

Oudergeleding MR   

Dennis van den Bosch Ouder van Jens en Luc Voorzitter MR 

David van Eijk Ouder van Thijs en Daan Lid MR  

   

Personeelsgeleding GMR   

Tessa Hendriks Leerkracht  Lid GMR 

Oudergeleding GMR   

David van Eijk Ouder van Thijs en Daan Lid GMR 

 
De oudergeleding MR en GMR worden beide door David van Eijk vertegenwoordigd. 
Er is dus vertegenwoordiging van zowel het personeel als de ouders in de GMR. 
 
De GMR informeert de MR over de GMR-vergaderingen en de ontwikkelingen op 
bovenschools gebied. Zij worden ook altijd uitgenodigd deel te nemen aan de MR-
vergaderingen en daarin verslag uit te brengen over de ontwikkelingen. 
De oudergeleding GMR is dus altijd aanwezig tijdens de MR bijeenkomsten. 
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Overleg met bestuur en achterban 
Zoals gezegd wordt de GMR altijd uitgenodigd verslag te komen doen van de in de GMR 
besproken onderwerpen. Meestal vindt dit plaats d.m.v. een kort verslag of de notulen van 
de voorgaande GMR-vergadering. 
Dit verslag komt gedurende de MR-vergadering via David of Tessa aan de orde.  
 
Ook de directie van OKC De Stroom wordt uitgenodigd voor de MR-vergaderingen.  
De directie (was Maarten Jacobs) is het afgelopen schooljaar bij iedere MR vergadering 
aanwezig geweest om ons te informeren en vaste punten op de agenda toe te lichten. 
Ontwikkelingen vanuit de activiteitencommissie worden aan de MR medegedeeld via de 
directie en/of Marion van Beerendonk. 
 
De achterban (ouders en teamleden) kan actief gevraagd worden naar hun mening, 
bijvoorbeeld middels een enquête of verkiezing.  
 
 
Agenda/behandelde onderwerpen  
 
Vaste agendapunten zijn: 

o Vaststelling van de agenda 
o Vaststelling vorige notulen 
o Ingekomen post 
o Mededelingen van de directie (o.a. personeel, gebouw, onderwijs) en het team 
o Mededelingen van de activiteitencommissie 
o Mededelingen van de GMR 
o Rondvraag  

 
Een aantal dagen voor de vergaderingen wordt een concept-agenda opgesteld door de 
secretaris. 
De secretaris vraagt aan MR-leden, GMR en aan directie om informatie en agendapunten 
zodat deze in de agenda kunnen worden opgenomen.  
Hierdoor kunnen de MR-leden zich vooraf inlezen in de verstrekte informatie en zich 
voorbereiden.  
 
Ook worden agendapunten opgenomen die in het activiteitenplan van de MR zijn 
opgenomen (dit activiteitenplan wordt jaarlijks vastgesteld).  
Ook kan het zijn dat de actualiteit de agenda verder bepaalt.  
In de agenda wordt gewerkt met tijdsindicaties, zodat er voor elk onderwerp (voldoende) 
tijd beschikbaar is en de tijd bewaakt kan worden. 
 
 
Hieronder de onderwerpen die besproken zijn in het schooljaar 2020-2021: 
 

o De Schoolgids (“Stroomgids”)   
o Afwezigheid personeel protocol/stappenplan   
o Ondersteuning ouders   
o Leerlingen aantallen   
o Tiny Forest   
o Nieuw schoolplein   
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o Jaarplanning MR   
o Taakverdeling MR   
o Lesurenrooster De Stroom  
o Formatieplan 2020-2021  
o Procesgang Nationaal Programma na Corona   
o Sneltesten voor medewerkers  
o Brainport  
o Procedure nieuwe directeur   
o Leefbaarheid in de wijk  
o Inzet NPO middelen 
o RI DVVS   

 
 
Hieronder volgt een opsomming waar instemming voor is verleend:  

o Schoolplan   
o Schoolgids   
o Jaarplanning OKC De Stroom   
o Afschaffen ouderbijdrage   

  
 

Van MR vergaderingen worden notulen gemaakt door de notulist. 
 

Gevolgde scholing 
Er is in het schooljaar 2020-2021 geen scholing gevolgd door de MR leden.  
 
Externe expertise 
Er is geen behoefte geweest aan externe expertise. 
 
Ten slotte: evaluatie 
We kijken terug op een bijzonder, interessant, intensief en druk bezet jaar waarin we als MR 
te maken hebben gehad met een aantal nieuwe onderwerpen en aanpassingen i.v.m. 
Corona. 
 
 
Namens de MR 2020-2021 
 
David van Eijk 
 
Dennis van den Bosch 
 
Marion van Beerendonk 
 
Susanne Verbakel-Noten 
 


