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De MR van CBS de Fontein (hierna te noemen MR) heeft dit jaar bestaan uit vier officiële leden. Vorig 
jaar is Soulimane Fegrachi een aantal keer aangesloten als gast-lid en ook dit jaar is dat zo geweest. 
Op 17 mei 2021 is hij officieel aangesloten bij de MR. Vanuit de oudergeleding Kameelstraat is nog 
geen nieuw lid gevonden. Hier gaan we volgend jaar verder mee aan de slag.  
De MR is zeven keer online bij elkaar gekomen voor een MR-vergadering. We hebben elke 
vergadering met Erna kunnen overleggen. 
Er heeft online overleg plaatsgevonden met het door de BAC ingeschakelde bureau om te sparren 
over de nieuwe clusterdirecteur. 
 
Voorzitter: juf Wieke 
Plaatsvervangend voorzitter: Sanae Sennouni  
Secretaris: juf Mirthe 
 
  
De volgende stukken zijn dit schooljaar besproken en ingestemd:   

 

JAARVERSLAG MR 2020/2021 

 
DATUM ONDERWERPEN  

21-09-2020 Vaststellen Jaarplan 

 

Goedgekeurd 

 Scholing MR Senae gaat mee doen (in 

december 2020 deelgenomen) 

07-12-2020 Jaarverslag MR 2019/2020  Goedgekeurd  

 Medezeggenschapsstatuut en 

Medezeggenschapsreglement  

Goedgekeurd 

 Concept schoolbegroting  Mee ingestemd 

 

 Stand van zaken rondom 

Coronamaatregelen 

Loopt naar verwachting 

 Nieuwe clusterdirecteur Brief met aanwijzingen 

samenstelling 

BenoemingsAdviesCommissie 

met bestuur gedeeld.  

25-01-2021 Update nieuwe locatiedirecteur Wieke heeft met Erna 

gesproken en de procedure 

gevolgd. De nieuwe 

locatiedirecteur wordt later deze 

week bekend gemaakt: Evelien. 

 Evaluatie ambities MR Prettige vergadercultuur, 

ouderlid Kameelstraat gevonden 

(sluit 2021-2022 aan), we gaan 

op zoek naar een GMR-ouderlid. 

 Enquête leerlingen I.v.m. Corona en lockdowns 

uitgesteld, wordt zo spoedig 

mogelijk afgenomen (is in 

februari gebeurd).  



 

Medezeggenschapsraad 

CBS De Fontein 

Breda 

 
 Stand van zaken rondom 

Coronamaatregelen 

Loopt naar verwachting 

02-2021 Nieuwe clusterdirecteur Profielschets opgesteld en 

gedeeld met BAC. 

In gesprek gegaan met het 

bureau dat de Werving&Selectie 

organiseerde. 

15-03-2021 Evaluatie taakbeleid 

(werkverdelingsplan) 

Goed in de gaten houden of er 

geen scheefgroei plaatsvindt 

tussen de verdeling van 

taakuren. 

Dit gaat volgend schooljaar 

lopen via Cupella, Erna heeft 

ons bijgepraat. 

 Stand van zaken rondom 

Coronamaatregelen 

Loopt naar verwachting. 

Groep 5/6V blijft gesplitst tot 

einde schooljaar. 

 Extra financiën n.a.v. corona Voorwaarden besproken 

20-05-2021 Formatieplan volgend  Mee ingestemd 

 Verkiezingen MR Soulimane Fegrachi benoemd 

als MR-lid. 

Senae, Wieke en Elvera blijven 

nog een termijn.  

 Taakbeleid = werkverdelingsplan  

nieuwe schooljaar 

Het oude plan blijft staan; 

goedgekeurd 

 Nieuwe clusterdirecteur Ingestemd met door BAC 

voorgedragen kandidaat. 

01-07-2021 Concept jaarverslag MR Goedgekeurd 

 Vaststelling schoolgids aankomend 

schooljaar 

Goedgekeurd 

 Vergaderdata MR nieuwe 

schooljaar 

Goedgekeurd 

 Schoolkalender vaststellen Goedgekeurd 

 Vaststellen schooljaarplan Goedgekeurd 

 


