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Voorwoord 

Beste ouders, 

De Medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van onze kinderen, u als ouder en de 
leerkrachten. Het was voor ons allen een buitengewoon jaar. Zowel de oudervertegenwoordiging als 
de personeelsvertegenwoordiging hebben de directie zo goed mogelijk geprobeerd te adviseren over 
onderwijsinhoudelijke zaken, maar ook over de genomen corona-maatregelen in en rondom de 
school.   

In dit jaarverslag over het schooljaar 2020-2021 leest u wat we zoal hebben gedaan. 

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u vindt. Heeft u vragen, tips of suggesties? Laat het ons 
weten via mr.diktrom@sopoh.nl 

Gerbrand Kuipers,      Hoofddorp, september 2021 

Voorzitter MR 
3 

mailto:mr.diktrom@sopoh.nl
mailto:mr.diktrom@sopoh.nl
mailto:mr.diktrom@sopoh.nl


Organisatie & Taakverdeling 

De MR vertegenwoordigt 22 personeelsleden en de ouders van ongeveer 170 leerlingen. Ouders en 
personeel zijn vertegenwoordigd door maximaal 3 personen vanuit de oudergeleding en maximaal 3 
personen vanuit de personeelsgeleding. In december 2020 is Eurydice Janga opgestapt. Eurydice is 
vervangen door Kim van Leeuwen. Kim heeft meegedaan met de MR-verkiezing in 2020 en is tweede 
geworden, achter Sander van Rijn. Per januari 2021 is Kim toegetreden tot de MR. In schooljaar 2020–
2021 is de bezetting: 

 
Personeelsgeleding 

Naam  Rol  Lid sinds 

Femke Maarse Secretaris  2017  

Cindy Pennings Lid  2017 

Sonja van Eeken Lid  2019 

 

Oudergeleding 

Naam  Rol  Lid sinds 

Gerbrand Kuipers Voorzitter  2019  

Eurydice Janga Lid  2019-2020 

Sander van Rijn  Lid  2020 

Kim van Leeuwen Lid  2021 
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Vergaderingen & Bijeenkomsten 

In het schooljaar 2020–2021 heeft de MR zes keer een reguliere MR-vergadering gehouden. Daarnaast 
hebben we meerdere vergaderingen belegd om over de corona-maatregelen in en rondom school te 
spreken.  

Aan het begin van het schooljaar hebben we een Benen-Op-Tafelsessie gehouden, vanwege de nieuwe 
samenstelling van de MR. Tijdens deze sessie hebben we met elkaar werkafspraken gemaakt. 
Daarnaast heeft het merendeel van de MR in november een MR-training gevolgd en zijn we wegwijs  
gemaakt in de taken en bevoegdheden van de MR.  

Vanwege de gestelde maatregelen als gevolg van corona hebben slechts twee vergaderingen fysiek 
plaatsgevonden; de andere vergaderingen zijn digitaal via Teams gehouden. Ondanks dat de MR-
vergaderingen openbaar toegankelijk zijn, zijn er geen ouders of leerkrachten als toehoorder aanwezig 
geweest bij onze vergaderingen.   
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Dossiers (1) 

In het afgelopen schooljaar hebben we een aantal instemmings- en adviesverzoeken van de directie 
gekregen. Hieronder treft u een overzicht aan van deze verzoeken: 
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Dossier Instemmingsrecht/ 
adviesrecht 

Standpunt MR 

Gebruik smartwatches – aanvulling op schoolgids Instemmingsrecht Conform  

Corona-maatregelen in en rondom school (aantal keer 
geactualiseerd) 

Instemmingsrecht Conform  

Jaarplan Dik Trom 2021-2022, incl. formatie en begroting Instemmingsrecht  Conform  

Protocol Meer- en hoogbegaafdheid Instemmingsrecht Conform  



Dossiers (2) 
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Dossier Instemmingsrecht/ 
adviesrecht 

Standpunt MR 

Scheidingsprotocol Instemmingsrecht Conform  

NT2-beleid Instemmingsrecht Conform  

Besteding NPO-gelden (bedoeld om achterstanden en 
leervertragingen aan te pakken als gevolg van de corona-sluiting) 

Instemmingsrecht  Conform  

Zorgplan 2021-2022 Instemmingsrecht  Conform  

Werkdrukgelden Instemmingsrecht  Conform  



Dossiers (3) 

Daarnaast zijn een aantal dossiers met een langere doorlooptijd. Met enige regelmaat hebben we de 
voortgang besproken. Het gaat om de volgende dossiers: 

• Het nieuwe schoolgebouw en ikc-vorming 

• Het bestaand schoolgebouw (gebreken, co2-meters) , aangekaart bij SOPOH 

• Corona-maatregelen 
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Communicatie 

MR-vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Op de website van Dik Tromschool worden zowel de 
agenda als de notulen van de vergadering gepubliceerd.  

Afgelopen schooljaar hebben enkele ouders ons in het kader van de corona-maatregelen benaderd. 
De signalen van de ouders hebben we neergelegd bij de directie.  

 

U kunt altijd contact met ons opnemen voor vragen of suggesties. Dit kan via mr.diktrom@sopoh.nl  
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