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Wat ons bezighield: 

• Formatie en bezetting 

van de groepen. 

• Volgen van het 

schoolonderne-

mingsplan. 

• Het aankomend vertrek 

van MR-ouderlid Yvon 

den Ouden en de 

verkiezing van een 

nieuw lid: Wilbert de 

Groot 

• Goedkeuring begroting 

2020 

• Financiën TSO-

voorziening 

• Het onderwijs en de 

maatregelen tijdens de 

Coronacrisis 

• Raadpleging van de 

achterban over het 

nieuwe schoolrooster (5 

gelijke schooldagen) 

 

Aan de start van het schooljaar 

2019-2020 kunnen we nog niet 

vermoeden hoe anders dan 

anders dit jaar zal gaan lopen! 

Willem Jan Geesink start in dit 

jaar officieel als nieuwe voorzitter 

van de MR, na een aantal 

maanden meegelopen te hebben. 

Aanvankelijk staat zoals 

gewoonlijk het volgen van het 

schoolondernemingsplan 

centraal, waarbij we door 

directeur Caroline Boumans 

steeds worden meegenomen in 

het verloop van het onderwijs op 

school en de vorderingen op 

ingezette plannen en doelen. We 

bespreken hoe we de positieve 

vorderingen op de Vonk meer 

zichtbaar kunnen maken voor 

ouders van jonge kinderen die een 

school zoeken in Odijk.  

De MR geeft in januari een positief 

advies op de begroting voor 2020. 

Verder wordt er meegekeken naar 

het vakantierooster voor 

schooljaar 2020-2021. Daarnaast 

zetten we een digitale 

stemmingsprocedure uit voor een 

nieuw ouderlid in de MR, ter 

opvolging van Yvon den Ouden, 

die de MR na dit schooljaar zal 

verlaten. Hiervoor hebben zich 

kort voor de kerstvakantie twee 

ouders kandidaat gesteld: Thalco 

van de Linden en Wilbert de 

Groot. Wilbert de Groot, vader 

van Emilie uit groep 3, wordt 

gekozen als nieuw ouderlid. Hij zal 

het resterende deel van dit 

schooljaar aan de vergaderingen 

deelnemen als ‘inwerkperiode’. 

MR-lid uit de personeelsgeleding 

Renske de Groot kondigt aan een 

baan dichterbij huis gevonden te 

hebben en behalve de school 

verlaat zij daarmee ook de MR.  

Teamlid Jacqueline Schiphorst 

neemt de rol van Renske over 

m.i.v. maart 2020. 

Wat we niet hadden kunnen 

vermoeden, is dat Jacqueline haar 

(hernieuwde) debuut bij de MR 

maakt via een videoverbinding:  

Vanwege de Coronacrisis en de 

sluiting van de scholen vergaderen 

we vanaf dat moment online 

vanuit huis. Uiteraard staan op dat 

moment de stand van zaken 

rondom het thuisonderwijs, de 

noodopvang en de te nemen 

maatregelen centraal. Vanwege 

de snelle ontwikkelingen spreken 

we elkaar vaker dan alleen tijdens 

de reguliere vergadermomenten. 

Caroline legt elke berichtgeving 

aan ouders eerst voor aan de MR, 

om er zo samen voor te zorgen dat 

de communicatie richting ouders 

zo helder mogelijk verloopt. 

Ondertussen gaan ook de 

voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar gewoon door: Door 

structureel tegenvallende 

ouderbijdragen voor de TSO-

voorziening is het noodzakelijk te 

besluiten deze voorziening in 

schooljaar 20-21 stop te zetten. 

We bespreken daarnaast de 

groepsindeling en formatie. 

Omdat de leerkrachten binnen het 

5-gelijke dagenrooster dat tijdens 

de Coronaperiode tijdelijk wordt 

ingevoerd meer rust in school en 

hun planning ervaren wordt de 

MR gevraagd haar mening te 

geven over een structurele 

invoering van dit rooster. De MR 

stemt positief en houdt vervolgens 

op de valreep van het schooljaar 

een stemming, waarbij ouders 

vóór of tegen invoering van dit 

rooster kunnen stemmen. 

De meerderheid van de ouders 

stemt vóór de invoering van dit 

rooster en hiermee is de invoering 

per schooljaar 2020-2021 een feit. 

Hiermee sluiten we het huidige 

schooljaar af en spreken we 

nogmaals onze grote waardering 

uit over de snelheid en de 

flexibiliteit waarmee het 

schoolteam gehandeld heeft 

tijdens de sluiting van de scholen 

de periode daarna. 

 

Namens Yvon den Ouden: 

Met veel plezier heb ik de 

afgelopen 5 jaren mijn bijdrage 

geleverd als ouderlid in de MR 

en kijk ik terug op de mooie 

ontwikkelingen die de Vonk in die 

periode heeft doorgemaakt! Nu 

ons jongste kind naar groep 8 gaat 

is het tijd voor input van een 

nieuwe ouder, die verder aan de 

school kan meebouwen de 

komende jaren. Met veel 

vertrouwen draag ik mijn stokje 

over aan Wilbert de Groot! 

 

Contact met de MR: 
Over schoolzaken praten wij graag 
met u. Vertelt u ons wat u bezig 
houdt? Welke verbeteringen u ziet 
voor onze school? Laat het ons 
weten als de MR iets voor u kan 
betekenen! U kunt ons vinden in 
en rondom de school en bereiken 
via: mr@devonk-odijk.nl 
 
Bezetting MR per schooljaar 
2020-2021: 
Namens het team: 

- Jacqueline Schiphorst 
- Ilse Roode 

Namens de ouders: 
- Willem Jan Geesink 

(voorzitter) 
- Wilbert de Groot. 
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