
Jaarverslag MR schooljaar 2019-2020 

 

Het schooljaar 2019-2020 begon als een regulier schooljaar.  

De verwachting was dat er geen hele grote onderwerpen op de agenda zouden komen. Dat bleek 

toch anders te zijn… 

 

In het begin van het schooljaar zagen we dat Edward zijn werkzaamheden als directeur weer meer en 

meer kon oppakken. Tijdens de re-integratie van Edward heeft Marc een tijd als interim directeur 

gewerkt. Later werd dit door Jorg opgepakt. Eerst informeel, later werd Jorg formeel de interim 

directeur.  

Aan het einde van het schooljaar heeft Edward een mooie nieuwe stap in zijn carrière kunnen 

maken. Als school hebben wij hem laten gaan, gelukkig is het talent van Edward behouden gebleven 

van Signum.  

 

Operationeel hebben we als MR nog een aantal goede en ook stevige gesprekken gehad met de 

directie over de naweeën van de eerder opgelegde bezuiniging. Door goede gesprekken met het 

bestuur van Signum hebben we in dit schooljaar meer budget ruimte gehouden en kon de school een 

extra groep vormen.  

Als MR hebben we hier op kunnen sturen en hebben wij onze positie duidelijk kunnen maken.  

Omdat we zien dat we een school zijn met een teruglopend leerling aantal zijn we ook de eerste 

gesprekken aangegaan over de impact hiervan op het aantal groepen en het totale budget van de 

school.  

 

Omdat de school de beschikking heeft gekregen over nieuwe systemen zijn die inzichten nu helder 

en begrijpelijk. We kunnen met elkaar sturen op een gezonde bedrijfsvoering.  

 

In het reguliere programma van de MR en de directie was er in dit schooljaar ook een update van de 

informatie gids. 

 

Het document waarin de strategie en de doelstellingen van de school zijn vastgelegd is het 

zogenaamde Kindcentrum plan. Dit document moet ook steeds meebewegen met de 

ontwikkelingen. Het aanvullen of aanpassen van dit document is voor ons als MR belangrijk omdat 

dit mede bepaalt waar wij het met de directie over gaan hebben. 

 

Zoals gezegd, de verwachting was dat het verder een regulier schooljaar zou worden zonder grote 

veranderingen.  

Toen werd het maart en werd de school gesloten. 

 

Van iedere dag naar school gingen we ineens over naar volledig digitaal onderwijs.  

Voor ons als MR kwamen hierdoor een aantal zaken in een stroomversnelling.  

Zien we alle kinderen nog? Hoe meten we de kwaliteit? Wat gaan we doen als we weer open mogen? 

Een paar van de vele vragen die de revue zijn gepasseerd.  

 

Omdat we de afgelopen jaren altijd een hele open en goede samenwerking hebben gehad als MR 

met de directie van de school konden we in deze unieke situatie snel en goed met elkaar schakelen. 

Heel fijn! 

 

Het was voor iedereen een rare tijd in de periode maart -mei. Een compliment aan iedereen is hier 



dan ook echt op zijn plaats. En met iedereen bedoelen we dan ouders, leerkrachten, directie, 

ondersteunen personeel en natuurlijk de kinderen.  

Met elkaar hebben we laten zien dat we flexibel zijn en snel kunnen overschakelen.  

 

Gedurende de lockdown periode hebben wij een paar keer extra vergaderd en was er een wekelijks 

afstem moment met Jorg.  

Op deze manier waren we allemaal goed geïnformeerd en konden we snel besluiten nemen op basis 

van de nieuwe informatie.  

 

Al met al was het een uniek jaar op het Wikveld! 

 

 


