
Jaarverslag MR Vuurvogel schooljaar 2019-2020 

 

Dit schooljaar starten we met twee nieuwe MR leden, Wilfried Walraven en Angelique Boot. Wilfried 
Walraven, vader van Dieke en Stijn, is werkzaam op het MBO. Angelique Boot, moeder van Senna en 
Jesse, is werkzaam als bedrijfsjurist.  
De MR heeft geprobeerd om nog een derde MR lid voor de oudergeleding te werven, maar dit heeft 
niets opgeleverd. 
 
Vergaderschema schooljaar 2019-2020 De vergaderdata voor komend jaar zijn vastgesteld op: 5 
november, 7 januari, 11 februari, 24 maart, 12 mei, 23 juni. Dit zijn allemaal dinsdagen en we starten 
om 19:45u. 
De MR heeft enkel op 24 september 2019 en 12 november 2019 officieel vergaderd. 
 
In die tweede vergadering heeft de clusterdirecteur (Karlien Wegman) het traject voor het 
benoemen van de nieuwe directie uitgelegd. 
In de corona periode is veel overleg via de app, e-mail en telefonisch verlopen. Ook kwam een deel 
van de MR op de Vuurvogel bijeen om het verloop van het traject te bespreken. 
Dit traject is in januari 2020 gestart. Er is een profiel voor de directie samengesteld waar alle 
teamleden in zijn gehoord en betrokken. 
In de benoemingsadviescommissie heeft Maarten Vogel (leerkracht MR) plaats genomen namens de 
leerkrachten. Namens de ouders heeft Angelique Boot dit op zich genomen. Zij namen deel aan de 
sollicitatiegesprekken. Hier waren drie kandidaten voor uitgenodigd. Helaas voldeden zij niet 
voldoende aan het opgestelde profiel. 
De MR heeft vervolgens in overleg met de clusterdirecteur besloten dat zij een directeur mocht 
benaderen, waarvan zij dacht dat deze goed bij de Vuurvogel zou passen. Helaas leverde dit ook niets 
op. 
De vacature is opnieuw uitgezet. Dit leverde een nieuwe kandidaat op. Bij dit gesprek is Wilfried 
Walraven i.p.v. Angelique Boot aanwezig geweest. 
De benoemingsadviescommissie vond in deze kandidaat de geschikte directeur. Emma Dijckmeester 
is vervolgens aangesteld als de nieuwe directie Vuurvogel. 
 
Nadat de basisscholen na de sluiting in maart en april weer voor de helft open gingen in mei, heeft 
het team besloten dat de kinderen halve dagen naar school gingen. De MR heeft hier achter gestaan. 


