
JAARVERSLAG MR CSBO BERGKRISTAL 2019-2020 

 

Leren op school & thuis. 

 

In het schooljaar 2019-2020 bestond de MR uit de volgende personen: 

Ernst Kievit (personeel) 

Karen Beeloo (ouder) 

Edward Boele (ouder) 

Philip Pietermaat (personeel) 

 

In dit schooljaar heeft de MR 5 keer een vergadering gehad: 

14-10-2019 

20-01-2020 

23-04-2020 (via TEAMS, online) 

02-06-2020 (via TEAMS, online) 

29-06-2020 

 

Plots werd het een ’raar’ schooljaar door het Coronavirus. Een totaal nieuwe en 

onbekende situatie waarin zowel de school, het team, kinderen en ouders hun draai 

moesten gaan vinden door beperkingen. Dat kostte wat tijd (logisch) en was zoeken, 

puzzelen en zorgen dat er geen leerlingen uit beeld verdwenen. Op de fiets langs alle 

leerlingen om werkpakketten te bezorgen, laptops regelen om leerlingen online te 

kunnen begeleiden. Het heeft van iedereen flink wat veerkracht gevraagd, maar over de 

hele linie is de MR erg tevreden over inzet, liefde en aandacht voor de leerlingen van de 

Bergkristal. Het was (en is nog steeds op moment van schrijven) een speciale tijd voor 

een speciale school. Het heeft op een ieder veel impact gehad en heeft ook nieuwe 

inzichten en vragen opgeleverd: hoe kunnen digitale hulpmiddelen nog meer en beter 

worden ingezet bij leren? hoe kunnen ouders meer betrokken worden bij de school? hoe 

hebben kinderen en ouder thuisonderwijs ervaren?  

Er zijn ongetwijfeld meer lessen zijn die in de loop van 2020 duidelijk worden. 

 

Rondom de periode van het virus heeft de MR een aantal keren vergaderd aan de hand 

van een agenda en ingebrachte stukken.  

 

Belangrijkste punten die op de agenda hebben gestaan en besproken zijn: 

1. Interne audit vanuit Stichting Kind & Onderwijs in 2019. 

2. Pilot met instromen van aantal leerlingen vanuit Cluster 3-onderwijs. 

3. Het jaarplan. 

4. De schoolgids.  

5. Begroting en financiële overzichten.  

6. Evaluatie van diverse plannen.  

7. Contacten met het Jeugd educatiefonds en Hans Spekman. De Bergkristal loopt in 

Rotterdam voorop met acties vanuit dit fonds. Er is een warme band. 



8. MR info-moment voor andere ouders, waarbij de MR tijdens een kop thee/koffie 

laagdrempelig en informeel in gesprek ging met de andere ouders van de 

Bergkristal. 

9. De onderwijsstakingen (Ik ben geen toprioritijd) 

10. De website en schoolAPP zijn in 2020 verder geoptimaliseerd. 

11. De oudertevredenheidspeiling, leerlingentevredenheidspeiling en het 

medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. 

 

In de laatste vergadering heeft de vader van Noelle afscheid genomen van de MR omdat 

de basisschooltijd is afgelopen en Noelle doorstroomt naar het voortgezet onderwijs. 

Samira (moeder Oumaima , Yousra en Roumaisa) neemt zijn plek over en zal met ingang 

van het nieuwe schooljaar instromen en deelnemen aan de MR. 
 


