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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de medezeggenschapsraad van de Eben Haëzer. 

 

Gert-Jan Sollie, 

De voorzitter 

 

Leden medezeggenschapsraad Eben Haëzer: 
Functie:                             Naam     
Voorzitter-leerkracht  Gert-Jan Sollie                                  

Secretaris-ouder/GMR  Marlies Zandsteeg 

Lid-leerkracht/GMR  Heleen Klaren 

Lid- ouder   Jentinge Bogerd 

Er zijn afgelopen jaar wisselingen geweest in de bezetting van de medezeggenschapsraad.  

Aafke vd Belt heeft de MR verlaten (tevens als voorzitter). Gert-Jan Sollie heeft deze taak 

overgenomen, en Jentine Bogerd is als lid (ouder) bij de MR gekomen. 

Het jaar 2021 
Hoe heeft de MR het afgelopen jaar ervaren? 

Ondanks opnieuw een ‘corona-jaar’ hebben alle vergaderingen fysiek kunnen plaatsvinden, hier zijn 

we dankbaar voor.  

Wat wel beperkend is, dat we elkaar in de ‘wandelgangen’ minder troffen. De korte lijntjes zijn 

minder laagdrempelig, en je loopt minder makkelijk even bij de directie binnen als ouder (ivm geen 

toegang in school). We hopen dit zsm weer op te kunnen pakken.  

We hebben wel ervaren dat we ondanks bovenstaande, goed samen kunnen werken.   

Activiteiten 2021 
- Jentine en Marlies hebben de basiscursus MR gevolgd. Deze was zeer leerzaam en kwam op 

het perfecte moment voor Jentine. We willen gaan nadenken over hoe ons als MR (beter) te 

profileren. 

- Er is een vragenlijst mbt het schoolreisje naar de ouders gegaan, en hier is goed respons op 
gekomen. Het geeft mooi inzicht (eigenlijk ging heel veel al als gewenst) en is bruikbaar bij 
het organiseren van het komend schoolreisje. 

- We stemden in met het schooljaarplan, de opzet van het continu-rooster en het Eindrapport 
Risico Inventarisatie en Evaluatie. Ook lazen we mee met de schoolgids.  
De doelen van dit jaar werden gedeeld, en over de doelen van het afgelopen jaar ontvingen 

we terugkoppeling. 



 

- Er borrelden ook ideeën op; we worden enthousiast van een groen schoolplein waar minder 

verveling, meer creativiteit en minder pestgedrag is. Momenteel verkennen we de 

mogelijkheden. 

 

Samenvatting: 
Opnieuw een ‘corona-jaar’, maar ondanks dit konden de fysieke vergaderingen doorgaan. De nieuwe 

‘aanwas’ is bijgeschoold, waardoor we goed weten wat onze rechten en plichten zijn.  

We konden praktisch nadenken over het schoolreisje (samen met de ouders) en er zijn ideeën voor 

een groen schoolplein.  

 

 

 


