
De MR vertelt…       Naarden, oktober 2020 

 
 

Het schooljaar is alweer in volle gang en naast de eerste MR-vergadering op 5 
oktober jl. heeft in september de MR Start-vergadering plaatsgevonden waarin 
de speerpunten van afgelopen schooljaar zijn geëvalueerd en de speerpunten 

voor dit schooljaar zijn benoemd. 
 

Evaluatie speerpunten MR 2020-2021 
Implementatie Respectbeleid en monitoren proces: het Respectbeleid is 
geïmplementeerd, er is een duidelijk protocol, ouders zijn geïnformeerd via de 

nieuwsbrief en de website is aangepast. Het komende jaar zal het beleid moeten 
worden geëvalueerd. 

 
Het tweede speerpunt was de Veiligheid rondom school. De MR heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij de heropening van de ingang aan de Gerard Doulaan. 

Hierdoor is de veiligheid rondom school aanzienlijk verbeterd.  
 

Ten slotte stond de Klimaatbeheersing veelvuldig op de agenda. De 
klimaatbeheersing in de nieuwbouw was niet optimaal. Inmiddels is er folie op de 

ramen van de lokalen aan de zuidkant geplakt, waardoor de warmte meer buiten 
blijft en zijn er monteurs komen kijken. De klimaatbeheersing staat op de radar 
van de directie. 

 
Speerpunten 2021-2022 

In de Start-vergadering heeft de MR de volgende speerpunten voor het 
schooljaar 2021-2022 benoemd:  
 

Begeleiding van nieuwe leerkrachten: gezien de krapte op de arbeidsmarkt en 
vanwege de continuïteit is het van belang om leerkrachten te behouden voor de 

Godelindeschool. Daarbij is het van belang om nieuwe leerkrachten goed te 
begeleiden. De directie is bezig met het schrijven van beleid voor het begeleiden 
van nieuwe leerkrachten. De MR houdt een vinger aan de pols.  

 
De Sociale veiligheid in de klas: de MR vindt het van belang dat school voor 

iedere leerling een veilige omgeving is en wil de sociale veiligheid in de klas op 
de agenda.  
 

Corona en hybride onderwijs: de MR zal naar gelang de ontwikkeling rondom 
Corona de gevolgen blijvend bespreken met de Directie. We zullen hierbij ook de 

opvolging en effectiviteit van de NPO-gelden meenemen. Deze gelden zijn door 
de overheid ter beschikking gesteld om de negatieve gevolgen van Corona voor 
het onderwijs te compenseren. 

 
Jaarplan 2021-2022 en Schooljaarplan 2021-2025 

In de vergadering van 5 oktober jl. heeft de directie het Jaarplan 2021 en 
Schoolplan 2021-2025 ter instemming aan de personeelsgeleding van de MR 
(PMR) voorgelegd. Het Jaarplan beschrijft de doelen en acties voor het schooljaar 

2021-2022, het Schoolplan beschrijft de plannen voor de komende vier jaar. 
 

De PMR staat achter de inhoud van de plannen en is van mening dat het een 
ambitieus plan is. Wat betreft het Jaarplan is de PMR van mening dat er wel erg 



veel nieuwe doelen en acties zijn. Zij zou graag prioriteiten willen aanbrengen en 

doelen die niet haalbaar zijn, willen doorschuiven naar volgend jaar.  
Het Schoolplan zou volgens de PMR voor het komende jaar concreter beschreven 

moeten worden en meer generiek voor de jaren erna om flexibiliteit te 
behouden. De directie en de PMR gaan in overleg om te kijken hoe/waar beide 
plannen kunnen worden aangepast. 

 
Ouder- Informatieavond over mediawijsheid 

In de Week van de mediawijsheid wordt aandacht gevraagd voor kritisch, 
leerzaam en vooral positief mediagebruik. De Week van de mediawijsheid is dit 
jaar van 5 tot en met 12 november en staat in het teken van Samen Sociaal 

Online. In de klas zal hier aandacht aan worden besteed. 
 

In aansluiting hierop organiseert de MR op 10 november a.s. een Webinar over 
mediawijsheid voor ouders. De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort. 


