
Beste ouders/verzorgers, 
  
Schooljaar 2020-2021 loopt op z’n eind en was wederom alles behalve een ‘standaard-
schooljaar’. Ook voor de Medezeggenschapsraad was het een bewogen jaar. 
Graag blikken wij samen met jullie terug op het afgelopen schooljaar en wat de MR zoal  
bezig hield, maar tevens kijken we vooruit, we hebben namelijk een vacature. 
 
Na 5 jaar zal Lorenz van der Plaats afscheid nemen van de MR, allereerst willen wij hem 
natuurlijk ook via deze weg enorm bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren! Het vertrek 
van Lorenz betekent dat er één plek vrij komt binnen de oudergeleding van de MR naast 
Jeroen Tuithof en Eva Verstraete-Verstraeten (en daarnaast 3 leerkrachten). 
 
Wij startten dit schooljaar met een nieuwe samenstelling, juf Debbie van Velsen maakte ons 
team van 6 compleet, juf Carlijn de Geus werd benoemd tot secretaris en ouder Eva 
Verstraete-Verstraeten tot voorzitter. 
Helaas stond ook dit schooljaar deels weer in het teken van de Corona-crisis; de school ging 
weer een paar weken dicht (maar wat hadden we het inmiddels goed voor elkaar met het 
digitale thuisonderwijs), schoolreisjes en enkele andere feestelijke activiteiten werden 
aangepast of gingen niet door. Maar complimenten naar team, ouders én kinderen hoe we 
ons als school hier doorheen geslagen hebben! 
Er waren ook mooie ontwikkelingen waar we samen trots op kunnen zijn, zoals het nieuwe 
schoolplein!! Binnen de MR stond de aanpak van het schoolplein al enige tijd op de agenda 
en wij waren dan ook zeer blij dat wij met behulp van Tabijn en Tako uiteindelijk de 
financiering rond hebben gekregen hiervoor, grote dank in het bijzonder aan juf (en MR-lid) 
Lisa Kooter-Beentjes die hier veel werk in heeft gestoken. 
Een andere mijlpaal die dit kalenderjaar bereikt wordt, is de opening van de peuteropvang na 
de zomer waardoor we een Kindcentrum worden! 
Mede dankzij de goede aanpak van het thuis-onderwijs en het weer terugkeren naar school 
en hoe het onderwijs daar weer hervat werd, werden mooie resultaten behaald in de Cito’s. 
Als Medezeggenschapsraad worden wij bij bovenstaande activiteiten betrokken en gevraagd 
om mee te denken en onze visie te geven aan de directie, zo zijn wij momenteel ook nog 
bezig (in deze laatste weken) met de invulling van het “Corona-geld” dat door de regering is 
toegezegd. Bij het maken van dit plan en de besteding van de gelden moet de directie de 
MR betrekken en instemming van de MR is een vereiste. 
  
Het was fijn om te zien dat er in de laatste maanden weer wat activiteiten wel doorgang 
konden vinden, zoals het groep 8 kamp en de sportdag. 
Hopelijk kunnen wij allen na een mooie zomer weer ‘gewoon’ naar school en alle activiteiten 
die bij een schooljaar horen met elkaar beleven. 
Afgelopen schooljaar hebben wij vele video-meetings gevoerd als MR met de directie, er was 
regelmatig telefonisch overleg met directie en ook binnen de MR zelf vond veel digitale 
communicatie plaats. Ook wij hebben elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten afgelopen 
schooljaar. 
Al met al was het weer een intensief jaar en hebben we een hoop geleerd, maar bovenal 
kijken wij terug op een geslaagde aanpak van de Corona-crisis samen met de directie. 
Bij deze wil ik de gehele MR bedanken voor de constructieve samenwerking afgelopen 
hectisch jaar en wensen wij u allen een hele goede en gezonde zomer en tot volgend 
schooljaar! 
  
Voor vragen/opmerkingen kun je altijd een van ons aanspreken, dan wel mailen 
naar mr.kornak@tabijn.nl . 
  
Met vriendelijke groet, 
  
namens Medezeggenschapsraad Kornak, 
Eva Verstraete-Verstraeten 
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