
Jaarverslag MR schooljaar 2021 – 2022 
In dit jaarverslag blikt de MR van het Kaj Munk College terug en vooruit. 

Terugblik 2021 – 2022 
Dit schooljaar startten we met een nieuwe rector, die onder andere grote stappen heeft gemaakt met 

een traject richting een duidelijkere missie en visie voor de school. Ook dit jaar had corona invloed op 

het schooljaar, met een korte periode online onderwijs en bijvoorbeeld een online studiedag voor het 

personeel. Ook werd grondig geëvalueerd welke effecten de inzet van het NPO-geld had. Dat was 

onder andere belangrijk omdat ook in schooljaar 2022-2023 NPO-geld ingezet gaat worden. Andere 

effecten van corona in dit schooljaar waren het niet doorgaan van het kerstbal, binnenlandse 

bestemmingen voor de examenreizen en aanpassingen rondom het schoolexamen en het Centraal 

Examen. 

De organisatiestructuur van de school werd anders door het aanstellen van 4 leerlingcoördinatoren, 

die zich voor een groot deel van de week inzetten voor leerlingzaken. Het beoogde effect is tweeledig. 

De leerling zou bij hen beter in beeld moeten zijn dan voorheen en bovendien zouden schoolleiders 

op die manier beter moeten toekomen aan twee andere belangrijke zaken, namelijk personeel en 

beleid.  Ook dit is uitgebreid geëvalueerd en op basis daarvan is besloten het leerlingcoördinaat voor 

het schooljaar 2022-2023 zelfs uit te breiden. 

Vooruitblik 2022 – 2023 
Er zijn veel nieuwe MR-leden, vanwege het vertrek van 5 personeelsleden, 2 ouderleden en 2 

leerlingleden. Bij het schrijven van dit jaarverslag (oktober ’22) is het goede nieuws dat alle 

vrijgekomen plekken zijn ingevuld. De nieuwe personeelsleden hebben inmiddels bijna allemaal de 

basiscursus MR achter de rug. Wellicht volgen er nog andere nieuwe MR-leden. 

Dit schooljaar is de samenstelling van de schoolleiding ook veranderd: Steven Mijnsbergen (rector ad 

interim) en Bert Toebes (teamleider ad interim) komen in de plaats van respectievelijk de vertrekkend 

rector en twee vertrekkend teamleiders. Het schooljaar zal onder meer in het teken staan van de 

verdere ontwikkeling van de visie/strategie van de school, de werving van nieuwe Kaj Munkers en het 

vinden van een nieuwe rector voor onze school. 

Samenstelling MR 2021 – 2022 
Onze MR bestond dit schooljaar uit: Aniek Heerink (voorzitter), Machiel Postma (vice-voorzitter), Chris 

Oskam (secretaris), Hanneke Hengst, Dave van Ormondt, Tamara Jansen; Miriam Luijendijk, Arnaut 

Langeveld, Marieke Jonker; Isabelle Haan, Tessa van den Haak, Pepijn de Ridder. Bijzonder om te 

melden is dat de leerlinggeleding de MR-cursus bij het LAKS heeft gevolgd. Dat is voor het eerst en 

hopelijk is daarmee een trend gezet! 

 

 


