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MR De Brug  
Jaarverslag 2020-2021  

 
In het schooljaar 2020-2021 kende de MR van IKC De Brug de volgende 
samenstelling: 
 
Oudergeleding 

 Bram Buiting, voorzitter  

 Lyschou de Roo, penningmeester  
 Bart Streefkerk, lid 

 
Personeelsgeleding 

 Nancy Stevens, lid  

 Maicke Kuiper, secretaris 
 
Aan het eind van het schooljaar heeft Bart Streefkerk afscheid genomen van onze 
MR. Verder hebben wij Iris Kooi welkom kunnen heten. Iris neemt het stokje van 
Bart over.  
 
Sinds 2017/2018 zijn wij een integraal kind centrum.  
Een centrum waar onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning 
geïntegreerd worden aangeboden voor kinderen van 2-12 jaar. We werken vanuit 
één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing.  
 
Het is dus ook logisch om gezamenlijk over verschillende beleidsthema’s, die de 
medezeggenschap raken, en vraagstukken te spreken, mee te denken en te 
adviseren. In het belang van een integraal aanbod voor ieder kind op ons IKC.  
 
Daarom hebben wij de verschillende stelsels van medezeggenschap zoveel mogelijk 
geïntegreerd middels een IKC-raad.  
 
De OR van kinderopvang Zonnekinderen kende de volgende samenstelling: 
 

 vacature  
 vacature 

 
Helaas hebben wij door deze 2 vacatures dit schooljaar niet samen kunnen 
vergaderen.   
 
Michel Bonte heeft dit schooljaar De Brug vertegenwoordigd in de GMR.  
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Hieronder volgt een korte weergave van de MR-werkzaamheden van het afgelopen 
schooljaar. 
 
Afgelopen schooljaar hebben we 1 reguliere MR-vergaderingen gehad. De overige 
bijeenkomsten vonden plaats door middel van Teams vanwege het Coronavirus dat 
vanaf maar 2020 actief is in Nederland. Iedere bijeenkomst is ook benut voor de 
afstemming tussen MR, GMR en OPR. Reguliere onderwerpen waaraan we dit 
schooljaar onze instemming (goedkeuring) hebben verleend zijn: 

 
- Jaarplan 2020-2021 
- Formatieschema/groepsbezetting 2021-2022 
- Taakbeleid 2020/2021 
- Onderwijskundig jaarverslag 2020/2021  

 
Bovenstaande onderwerpen zijn uitvoerig besproken en doorgelicht door de MR 
waarbij een instemming (goedkeuring) tot stand is gekomen.  
 
Een bijzonder vervelende situatie, waarbij de MR actief betrokken was dit schooljaar, 
is:  

 
- thuisonderwijs door COVID-19 

 
De MR heeft alle vergaderverslagen zichtbaar op de website van De Brug onder het 
kopje “Ons IKC->Samenwerking met ouders->Medezeggenschapsraad” 
 
Namens de MR, 
Maicke Kuiper (secretaris) 
 
Westervoort, oktober 2021 


