
 

 

 
Jaarverslag MR-OT 
Oosterveldschool en KC de Vuursteen 

2020-2021 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraden van KC de Vuursteen (Wapserveen) 

en de Oosterveldschool (Uffelte) over het schooljaar 2020-2021. De MR werkt samen op het 

niveau van het onderwijsteam (OT), daarom is dit jaarverslag ook op OT-niveau ingericht. 

Wanneer de inhoud alleen op een specifieke school van toepassing is staat dit erbij vermeld. 

September/oktober 
Aan het begin van een schooljaar denkt de MR-OT na over de speerpunten en/of focus voor het 

komende schooljaar. De oudergeleding blijft bij het begin van het schooljaar ongewijzigd. De 

teamgeleding is ook dit jaar onveranderd.  

Kennismaking nieuwe directeur 
Tijdens de kennismaking worden de verwachtingen naar elkaar uitgesproken. Er wordt overlegd 

om geen informeel vooroverleg te hebben met DB MR-OT, maar de directeur schuift elke 

vergadering een deel van de vergadering aan en zal haar punten delen met de MR-OT. 

Ouderbetrokkenheid in Coronatijd 
Ouders blijven informeren op KC de Vuursteen middels nieuwsbrief, Parro en infobrieven van de 

verschillende groepen. Op de Oosterveldschool is de schoolkrant terug van weggeweest, en 

wordt ook in het dorp verspreid. Het blijkt nog niet mogelijk om ouders weer in school te 

ontmoeten. Informeren met oa filmpjes van de groepen. 

November/december 

Oudertevredenheid enquête 
In de MR-OT wordt samen met de directeur de oudertevredenheid enquête besproken.  

Veiligheidsplan en Corona update 
Het veiligheidsplan ligt ter instemming van de MR. De directeur past nog enkele stukken tekstueel 

aan. Ook is er een Corona update gegeven door de directeur. 

Januari/ februari 

Coronagelden 
De overheid heeft scholen geld toegezegd om ‘achterstanden’ in het onderwijs aan te pakken. 

Beide scholen hebben dit ingezet om het leesonderwijs te verhogen.  

Begroting Stichting Talent 
De finacieel medewerker van Talent heeft de begroting van de stichting in de MR-OT besproken. 

Zij heeft in de MR-OT vooral ingezoemd op de beide scholen KC de Vuursteen en obs 

Oosterveldschool. 



 

 

Maart/April 

Communicatie 
Tijdens de lockdown is er ook behoefte aan oudercontact. De gesprekken worden digitaal 

gehouden en in groep 3 van de Vuursteen wordt een informatie-avond gehouden. 

Formatie 
Marion van Ravensberg heeft einde schooljaar afscheid genomen. Er zijn enkele vacatures op 

beide scholen. De directeur zal gezamenlijk met team en de personeelsfunctionaris gesprekken 

voeren om de vacatures in te vullen. 

Audit de Vuursteen 
Op de Vuursteen is een audit geweest vanuit Ervaringsgericht onderwijs, Ivan van Gucht. De 

bevindingen zijn besproken in het team en de MR-OT. 

Mei/juni 

Schoolplannen 
De MR draagt bij aan de schoolgids zodat de informatie voor ouders duidelijk en overzichtelijk is. 

De MR’en hebben de formatieplannen van de scholen goedgekeurd zodra deze compleet 

waren.  

Huisvesting KC de Vuursteen 
Het leerlingenaantal groeit, dit komt door aanwas nieuwe kleuters, maar ook door sluiting school 

uit de omgeving. Hiermee komt huisvesting aan de orde. De directeur is in gesprek met 

gemeente en directeur bestuurder om hierin samen op te trekken. 

Vacature MR KC de Vuursteen 
Jalien Middelbrink heeft aangegeven in de komende zakelijke ouderavond haar functie neer te 

leggen. Nieuwe leden hebben zich inmiddels gemeld.  

Notulen van de vergaderingen, reglement en statuten zijn ter inzage op school of op verzoek via 

één van de leden van de MR.  

 

Met vriendelijke groet, de MR-OT 2020-2021,  

Oosterveldschool Uffelte: Barbara Tuin, Roelien Buurma, Rosalie Mones, Jeanet ter Schure. 

KC de Vuursteen Wapserveen: Paulien Bisschop, Jalien Middelbrink, Patricia Dooren, Marion van 

Ravensberg (in schooljaar 2021-2021 vervangen door Hennie Bijzitter) 


