
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag schooljaar 2020 - 2021 
 
 
 
 
  



 

 

 
Aan  
Ouders en personeel van De Lichtstraat  
Directie De Lichtstraat  
Bestuur Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij  
Ouderraad De Lichtstraat  
 
Samenstelling MR  
De samenstelling was dit schooljaar:  
Voorzitter: Rianne van Bommel (ouder),  
Secretaris: Martijn van den Berg (ouder)  
Penningmeester/GMR: Nicky van Roosmalen (ouder)  
Algemeen: Freddy Loeffen (teamlid), PR en Communicatie 
Algemeen: Carlijn de Vries-Muskens, Themacoördinator  
Algemeen: Juliëtte Wijffels (teamlid), Lief en Leed  
De samenstelling van de MR bestond gedurende het jaar uit 3 teamleden en 3 ouders.  
 
Vergaderingen/cursussen  
De MR is 9 maal in vergadering bijeengekomen:  
2020: 10 september, 29 oktober en 26 november  
2021: 26 januari, 2 februari, 2 maart, 29 april, 7 juni en 8 juli.  
De vergaderingen indien mogelijk plaats in een klaslokaal zodat we de documenten op het 
digibord konden projecteren en niet alle documenten meerdere keren geprint hoefden te 
worden. Dit werkte goed. Een aantal bijeenkomsten zijn digitaal online geweest, voornamelijk 
als gevolg van dan vigerende corona maatregelen.  
 
Er is ook dit jaar weer gekozen om, los van actuele zaken en vaste beleidsstukken, te 
vergaderen aan de hand van thema’s die we als MR nader met de directie bespreken tijdens 
de vergaderingen. Dit jaar stonden op de agenda zaken als Jenaplan, Veiligheid, NPO 
gelden en onderwijs na corona. 
 
Een lid van de MR heeft ook zitting in de GMR van STROOMM. Zij heeft grotendeels de 
vergaderingen van de GMR bezocht, zij nam deel aan de themaraad Onderwijs. Als 
voorzitter van de themaraad heeft ze ook de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 
bezocht. Daarnaast is er nog een GMR lid vanuit de personeelsgeleding, die geen lid is van 
de MR.  
Dit schooljaar hebben de MR-leden geen cursussen gevolgd. 
 
Bijzondere ontwikkelingen, agendapunten en resultaten  
Het schooljaar 2020 – 2021 heeft voornamelijk in teken gestaan van corona-gerelateerde 
vraagstukken, de MR-verkiezingen en de vorming van het IKC, en de daarmee gepaard 
gaande nieuwbouw.  
 
Corona 
Uiteraard speelde de corona-problematiek een prominente rol in de vergaderingen van de 
MR in het schooljaar 2020-2021. Er zijn dit schooljaar zelfs een aantal extra vergaderingen 
ingepland, voornamelijk om de gevolgen van veranderende coronamaatregelen en de 
implicatie daarvan voor het onderwijs te bespreken. Ook is de school een periode gesloten 
geweest en is er onderwijs op afstand verzorgd. In tegenstelling tot de eerste lockdown 
waren er meer contactmomenten ingepland voor de onderbouw en werd er meer online 
gewerkt door midden- en bovenbouw. Tevens zijn de adviesgesprekken voor groep 8 online 
georganiseerd. Al met al zijn we als MR blij met de manier waarop Stroomm, directie en de 
leerkrachten zijn omgegaan met de onderwijsuitdagingen als gevolg van corona en de 
manier waarop de MR daar bij betrokken is door de school. 
  



 

 

MR Verkiezingen 
Als gevolg van de aankondiging van aftreden door de voorzitter is de procedure opgestart in 
februari 2021 om verkiezingen te houden, ter completering van de MR. 
Na een eerste publicatie waren er een aantal geïnteresseerden, die zijn uitgenodigd voor de 
vergadering van 2 maart 2021. Uiteindelijk waren er twee ouders bereid om zich verkiesbaar 
te stellen als potentieel MR-lid.  
Uiteindelijk hebben we als MR, omwille van corona, er voor gekozen om de verkiezingen 
online te organiseren, met behulp van SurveyMonkey. De stembussen waren geopend tot en 
met 9 april 2021. Normaal gesproken is het tellen van de stemmen een openbaar 
toegankelijke bijeenkomst, vanwege COVID-19 was dat helaas niet mogelijk. De uitslag van 
de verkiezingen is gepubliceerd in de Lichtflits van 22 april 2021. Marleen Janssens is 
benoemd als nieuw lid van de MR 
 
Vorming IKC en de integratie van de TOPgroepen  
Afgelopen jaar hebben we nadrukkelijk de ontwikkelingen gevolgd van de vorming van het 
Integraal Kind Centrum (IKC) met Onder de Pannen en PSZ Ducky Duck en de integratie 
van de TOPgroepen van de Hertog van Brabantschool in de Lichtstraat.  
 
Het vormen van het IKC blijkt een proces van vallen en opstaan. De intentie om samen te 
werken is er nog steeds tussen de drie partijen. Ook het bestuur van Stroomm ondersteunt 
de verkenning. Echter is dit proces grotendeels ook afhankelijk van de gemeente en de 
plannen die zij heeft voor het gebied. Afgelopen jaar is gebleken dat die plannen vaak aan 
verandering onderhevig zijn. Daarnaast is de vaste contactpersoon van de gemeente ook uit 
dienst gegaan en moeten er weer contacten gelegd worden met zijn vervanger.  
De directeur heeft de banden met de wethouder aangehaald en de Lichtstraat staat op het 
netvlies bij de gemeente. De MR blijft dit aankomend schooljaar weer nauwgezet volgen, 
onder andere door dit een vast punt te maken op onze agenda.  
 
De laatste stand van zaken is dat er begin schooljaar 2021-2022 nader met de gemeente 
gesproken gaat worden over de definitieve invulling van de plannen ten aanzien van de 
nieuwbouw/aanbouw van de school. Daarnaast houden we als MR nauw contact met de 
bewonersgroep Hart voor de Baarzen’. 
 
Verantwoording 
Dit verslag is een zeer beknopte weergave van de zaken die besproken worden tijdens de 
MR-vergaderingen. Privacygevoelige zaken worden niet opgenomen in onze notulen en het 
jaarverslag. De MR is een controlerend orgaan van de directie van de school, als verlengstuk 
van de leerkrachten en de ouders. Uiteraard bent u ook dit schooljaar weer van harte 
welkom op onze openbare vergaderingen!  
 
Vastgesteld op 27 januari 2022, 
 
 
 
 
 
 
 
………………………  
Martijn van den Berg  
Secretaris MR 


