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Inleiding 
 
Hierbij biedt de Medezeggenschap Raad (MR) van het Kind Centrum Willem Eggert u het jaarverslag 
2019-2020 aan. 
 
Naast een overzicht van de activiteiten van de MR treft u een financiële verantwoording over het 
schooljaar 2019-2020 aan. Juni 2020 hebben wij de rekening opgeheven en het saldo overgemaakt 
naar KC Willem Eggert t.g.v. de Leerlingraad om daar iets moois mee te doen. 
 
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft 
kunt u die altijd tijdens een MR-vergadering stellen of direct aan ons richten via email 
mr@kcwillemeggert.nl. Wij zorgen er dan voor dat u zo spoedig mogelijk antwoord krijgt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de MR 
Hetty Zondag, 
mr@kcwillemeggert.nl 
 
 
 

Jaarverslag MR Kind Centrum Willem Eggert 2019-2020 
 
De MR is in 2019/2020 8 keer bij elkaar gekomen, waarvan 1 extra ingelast overleg rondom 
verkiezingen en 1 cursusavond MR. 
 
 
Tijdens de MR vergaderingen komen onderwerpen aan bod waarover ouders en leerkrachten 
instemming of advies geven. Natuurlijk is er ook ruimte om onderwerpen aan de orde te stellen 
waar vragen over zijn of waar de MR zelf een initiatief in wilt nemen. 
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In dit verslag kunt u kort lezen welke onderwerpen zijn behandeld in het vorige schooljaar. Dat 
betekent dat de meeste onderwerpen inmiddels afgerond zijn. Dit verslag is dus vooral bedoeld om 
u te informeren over welke onderwerpen de MR advies of instemming heeft gegeven. 
 
Zijn er vragen, neem dan vooral contact op met één van de MR leden. Of kijk op de pagina van de 
MR op de website van de Kind Centrum Willem Eggert: 
https://www.kcwillemeggert.nl/pagina/414068/MR+notulen+en+documenten 
 
Dit jaar werden er wederom MR verkiezingen gehouden. Suzanne Verheij is als nieuw lid de OMR 
komen versterken. We zoeken ook een personeelslid om deel te nemen aan de PMR. Een plek is nog 
vacant. We streven naar een 50-50 verdeling van ouders en personeel. 
 
De oude MR geleding heeft tijdens een afscheidsetentje afscheid genomen van Nanda en Wouter. 
 
De onderwerpen die in het jaar 2019-2020 behandeld zijn: 
- Rolverdeling leden binnen MR en herziening aan/aftreedschema en reglement & statuten MR 
- Ontwikkeling Kind Centrum – KC plan, KC onderzoek & evaluatie, promotieplan KC, uitbreiding PSZ 
met 3e groep 
- KC medezeggenschapsraad (combinatie school (MR) en opvang(OC)) - Samenwerking 
SKOP&OPSPOOR; ontwikkelingen (I)KC’s. 
- Bijwonen GMR overleg, cq intensiveren relatie met GMR OPSPOOR 
- Cursus MR 
- Unitonderwijs groep groep 7&8 evalueren; unitonderwijs groep 1 t/m 8 voor geheel KC Willem 
Eggert 
- Werkdrukverlaging - Voortgang besteding extra geld i.v.m. verlaging werkdruk 
- Resultaten CITO 
- Jaarverslag en schoolgids Kind Centrum Willem Eggert 
- Jaarverslag OV 
- Covid-19 maatregelen 
- MR verkiezingen 
- Formatieplaatsen en uitdagingen rondom personele bezetting 
- Opheffen bankrekening MR; saldo gedoneerd aan de Leerlingraad van KC Willem Eggert 
- Vacatures – sollicitatiebeleid KC Willem  Eggert; nieuwe conciërge, docent 
- Hervorming schoolplein en nieuwe inrichting schoolinterieur 
- Mijn Rapportfolio; wijze van rapporteren over behaalde resultaten door het kind 
 
Ook de MR heeft door COVID-19 maatregelen moeten anticiperen op de wijze van overleggen. 
Middels TEAMS kunnen we de overleggen laten doorgaan, zonder op locatie bij elkaar te komen. Het 
zorgt er echter wel voor dat de overleggen niet meer openbaar kunnen zijn. Mocht u vragen en/of 
opmerkingen hebben voor de MR, dan kunt u ze altijd richten aan mr@kcwillemeggert.nl. 
 
Voor het aankomende jaar (2019-2020) zal wederom het evaluatie van het unitonderwijs, besteding 
verlaging werkdruk en monitoren van de resultaten van het Kind Centrum centraal staan. Daarnaast 
zal COVID-19 maatregelen en ontwikkeling van het Kind Centrum op de agenda voorkomen, naast de 
vaste onderwerpen: formatie en budgettering, jaarverslagen en schoolgids. 
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Financieel jaarverslag 2019/2020 
 
Op 2 juli 2020 heeft de MR haar bankrekening opgeheven. De kosten die de MR maakt, zouden 
bekostigd moeten worden uit de algemene middelen van de school. Daarom heeft de MR feitelijk 
geen bankrekening nodig. 
 
Saldo 1MEI2019: EUR 3.701,72 
 
Afboekingen: 

• Schenking tbv schoolplein   EUR 2.500,00 

• Maandelijkse bankkosten   EUR 3,44, totaal EUR 37,84 

• Afscheidscadeau MR leden 2018/2019  EUR 420,00 

• Schenking t.b.v. Leerlingraad   EUR 737,00 
 
Resterend saldo t.g.v. bank voor sluiting rekening EUR 6,88 dd. 25JUN2020. 
 
Rekening opgeheven dd. 02JUL2020. 
 
De actieve positie van penningmeester komt hiermee te vervallen. 
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