
Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) Cunera basisschool 2020-2021 

Jaarverslag MR 2020/2021 BS Cunera 
Inleiding 
Met het uitbrengen van dit jaarverslag voldoet de MR aan het gestelde in artikel lid 1 van het 
reglement van de stichting Tabijn: 'De MR doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden 
van het voorafgaande schooljaar en draagt er zorg voor dat alle bij de school betrokkenen van het 
verslag kennis kunnen nemen.' 
 
Binnen de MR worden formele stukken besproken en beoordeeld, afhankelijk van het recht op 
advies of instemming. Daarnaast proberen wij als MR positief kritisch mee te denken bij de 
onderwerpen waar de school mee bezig is. Ook zetten wij geregeld zelf onderwerpen op de agenda, 
voortkomend uit het team of de ouders. Bij de bespreking houden wij altijd ons gezamenlijk doel 
voor ogen; het realiseren van goed onderwijs op de Cunera.  
 
Algemene informatie MR 
  
Samenstelling MR  
Oudergeleding:   

- Willemijn Huberts (voorzitter), moeder van Anouk uit groep 7a en Freek uit groep 5b. 

- Onno Okker, vader van Fay groep 8, Eric groep 7b, Gwendolyn groep 3a en Reinier groep 

1/2b 

- Jessica Collard-Weel, moeder van Ralph 7b, Robyn 6b en Floor groep 1/2b 

Leerkrachtgeleding:  
- Conny Sperling, leerkracht groep 3b 

- Marloes van Dijk, leerkracht groep 1/2 d 

- Tonneke Bovendorp, leerkracht groep 6a 

 
Algemeen MR en verandering samenstelling 
 
In het schooljaar 2021-2020 heeft de MR 6 keer vergaderd. Namens de directie woonde Bertil Boers 
nagenoeg alle vergaderingen bij voor het verstrekken van informatie betreffende beleid en 
bestuurszaken.  
 
Dit tweede bijzondere schooljaar op een rij begon op ‘normale’ wijze. Door school en overheid is 
gewezen op het feit dat het mogelijk lastig kan zijn om alle lessen op normale wijze doorgang te laten 
vinden als gevolg van Corona en de wachttijd van 3 dagen. Gelukkig heeft de Cunera het gepresteerd 
om alle lessen doorgang te laten vinden. Soms met kunst- en vliegwerk en deels online en deels live.  
 
De eerste vergadering van het jaar helaas nog steeds via Zoom als gevolg van Corona. Er lijkt  
duidelijkheid te komen omtrent een nieuwe locatie voor de Cunera in Bakkum. Het schoolplan 
behoefte nog enige toelichting (meerpresteerders / rekenonderzoek ) Ook is de nieuwe inrichting 
van het schoolplein besproken. Door de leerkracht van groep 8 is een verhoging van het budget voor 
het afsluitende kamp gevraagd.  
 
Op de tweede vergadering van de MR was het belangrijkste punt, dat de termijn van de voorzitter 
van de MR verlopen is. Verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Willemijn heeft zich herkiesbaar 
gesteld. Verkiezingen worden uitgeschreven met in achtneming van de wettelijke termijn om voor de 



kerstvakantie de uitslagen bekend te hebben. Verder zijn de verwijzingen naar het voorgezet 
onderwijs en de ontruimingsplannen besproken. 
 
Tijdens de vergadering van 7 december is de begroting volgend jaar besproken, evenals een idee om 
de ouders een ‘vrije’ dag te geven, zodat wat beter kan worden ingespeeld op de behoefte van 
ouders, om wat flexibiliteit in te bouwen. Een nieuwe lock-down dreigt.   
Voor de verkiezing van voorzitter MR melden zich uiteindelijk geen nieuwe kandidaten om het 
voorzitterschap van de MR te willen overnemen. Willemijn blijft, tot genoegen van de MR, de 
voorzitter voor een volgende termijn. 
 
 
In de vergadering van februari is gesproken over de noodopvang tijdens de lock-down. Onderbouw 
op Winklerlaan en midden en bovenbouw op de Vondelstraat. Tevens zijn de maatregelen besproken 
die school heeft genomen om verspreiding van COVID tegen te gaan. 
Daarnaast is het nieuwe LeerlingOntwikkel Volg Systeem(LOVS)  besproken. De CITO toetsen voldoen 
niet meer aan de wensen van deze tijd. Door de Cunera is gekozen voor de IEP methode. 
Daarnaast gaf het zwembadprotocol nog wat onduidelijkheid, deze is later door Bertil weggenomen. 
Ook de jaarlijkse risico-inventarisatie is ter sprake gekomen, en heeft niet tot verrassingen geleid. 
 
 
 
Tijdens de vergadering van maart, is een hoop besproken. Het positieve nieuws was de 8,5Mrd van 
de overheid voor onderwijs. Het IEP (leerling volgsysteem) besproken, en eerste ervaringen zijn 
positief. Bij ouders is nog wat onduidelijkheid inzake uitkomsten van de IEP, maar deze worden later 
door de Cunera in een online-presentatie verder toegelicht. 
Een minpunt van deze vergadering is de uitkomst van de evaluatie van de mogelijke nieuwbouw 
locatie op de hoek Sifriedstraat/ Bakkummerstraat. De evaluatie is niet positief voor de Cunera. De 
gemeente zal naar een nieuwe locatie op zoek moeten, maar de gemeentelijke gelden zijn beperkt. 
Een n. 
 
De vergadering van juni heeft ons helaas geleerd dat het besluit over een nieuwbouw locatie zou zo 
maar op de langebaan geschoven kunnen worden. Echter politiek blijft politiek… 
Het POVO verwijzingsstuk alsmede het werkverdelingsplan zijn besproken en akkoord bevonden. 
Daarnaast is het schoolplan 2021-2022 besproken en eveneens (met enkele opmerkingen) akkoord 
bevonden. Tot slot is de GMR verkiezing ter sprake gekomen, deze verkiezing heeft niet tot veel 
animo onder Cunera ouders geleid. 
 
 
Een rode draad binnen alle vergaderingen is de problematiek omtrent de huisvesting. Deze is voor de 
Cunera in schooljaar 2021-2022 urgent (alle klassen dubbel). Er zijn einde schooljaar 2020-2021 
reeds extra noodopvanglokalen geplaatst op de Winklerlaan, deze noodlokalen zijn in het nieuwe 
schooljaar (2022-2021) door groep 3a en 3b in gebruik genomen. Waardoor naast de groepen 3a en 
3b, ook de opvang via Forte voor de jongste kinderen op de Winklerlaan kan blijven. 
 
 
De MR wilt bij deze de organisatie bedanken voor de flexibele inzet waardoor de kinderen in deze 
bijzondere tijden zoveel mogelijk schooltijd en betrokkenheid hebben ervaren. 
 
 
 
 
 



Overzicht van enkele diverse onderwerpen (m.u.v. de jaarlijks terugkerende onderwerpen) 
COVID-19 en het thuisonderwijs  
Huisvesting Cunera 
Vernieuwing methodes en IEP 

Aangepast rapport voor de kinderen 

In het komende schooljaar zullen de belangrijkste onderwerpen naast de reguliere zaken zijn: 

• COVID-19 

• Termijnen Onno en Jessica 

• Huisvesting 

 
  
 


