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Jaarverslag MR 2019 - 2020 

Oudergeleding: 
 

Personeelsgelding: 
 

Albert Boel: voorzitter. 
Hinke Marijke Jellema: secretaris. 
Annemarie Hoogervorst 

Anita Polman 
Saskia Bamberg 
Sonja Spronk 
 

 

September 

 

De evaluatie van het jaarplan 2018-2019, schooljaarplan 2019-2020 en schoolplan 2020 2023 zijn 

bekeken. Ook het jaarverslag van de MR is vastgesteld. De nieuwe planning van de MR is gedeeld.  

De eindopbrengsten van CITO zijn doorgenomen en uitgelegd. 

De ouders zijn positief over de kennismakingsochtend bij de kleuters en het voeren van 

startgesprekken samen met de kinderen (groep 3 tot en met groep 8). 

 
 

November 

De leden van de OR hebben een deel van de vergadering bijgewoond. De voorzitter Natasja 
Fuentes en de penningmeester Jan Bijl vertelden enthousiast over de vele activiteiten, de extraatjes 
rondom het schoolplein en het jubileumfeest circus. De begroting van de OR wordt toegelicht. 
Besloten wordt dat de bijdrage voor het kamp verhoogd kan worden in 2019-2020, het  
schoolreisje pas in 2020-2021 en later de vrijwillige ouderbijdrage.  
Daarna is er gesproken over hoe moeilijk het is om op dit moment invallers te krijgen en dat terwijl 
de griepgolf nog moet komen. 
Er is ook een signaal aan de GMR afgeven over de bureaucratie rondom vervanging door invallers. 
Een aantal mijlpalen kwamen aan bod: juf Evelien is weer beter, de aanvraag 
Excellente school verliep goed en de her-certificering met de Marnixacademie is goed afgerond. 
Ook de sponsorloop, Anita’s reis naar Suriname, het verkeersproject Streetwise, de 
ontruimingsoefening, de eerste keer voor de LAR (leerling adviesraad) de mentortrainingen aan ons 
team en onze nieuwe betrokken bestuurder Harry de Vink werden besproken. 
 

Januari 

 
Eerst is uitgebreid aandacht besteed aan het verkregen predicaat Excellente school 2020-2022. De 

MR heeft het team en de directie hiermee gefeliciteerd. Er was ook aandacht voor de vraag ‘hoe nu 

verder?’. In overleg met Harry de Vink is besloten om het predikaat niet 

nogmaals aan te vragen. De extra inzet en tijd die het kost is te groot. 

Ook is er uitgebreid gesproken over de beweegredenen om mee te doen aan de staking op 30 en 31 

januari. De directie gaf toelichting op wat er bovenschools wordt gedaan om ook oplossingen te 
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bedenken voor het personeelstekort en de werkdruk. Aandacht was er voor de verschillende reacties 

van de ouders. 

Anita heeft uitleg gegeven over de nieuwe methode van rekenen. Opvallend is de goede opbouw van 

de methode, de doelen die gesteld worden en de aandacht voor de diverse facetten van het 21e 

eeuws leren.  

Verder stond het onderwerp hygiëne op de agenda. De schoonmaak is recent weer in vertrouwde 

handen, maar er zijn signalen dat er zaken (vloeren, toiletten) niet goed worden schoongemaakt. Dit 

wordt teruggekoppeld naar de betrokkenen.  

Maart 

De geplande vergadering van maart wordt verschoven ivm COVID 19. 
 

April 20 april 

De MR heeft voor het eerst in haar geschiedenis via Google Meet met elkaar vergaderd vanwege 
COVID 19. Er is goed stil gestaan bij alles rondom corona en hoe zaken lopen in de groepen, met 
kinderen en thuis. Er wordt gevonden dat er genoeg informatie vanuit de leerkrachten komt. Men is vol 
lof over de contacten van leerkrachten met de kinderen en ouders. Natuurlijk was het in het begin ook 
wennen,maar dat gold voor iedereen. De kwetsbare gezinnen zijn in kaart gebracht en alle kinderen 
zijn ‘zichtbaar’ voor de leerkracht. 
De personeelsgeleding binnen de MR gaf aan hoe er in de verschillende bouwen wordt gewerkt. 
Er is uitgebreid gesproken over de formatie en wat mogelijk is. Dat moet nog verder uitgewerkt 
worden en er moet een financiële “go” komen om zo verder te gaan. Ook de nieuwe bestuurder 
denkt goed mee in de formatie en (on)mogelijkheden. 
Goed te horen dat alle leerlingen van groep 8 geplaatst zijn op de school van 1e keuze. 
Sonja de G. neemt ons mee in de trendanalyses van de midden toetsen. Toen analyses opgesteld 
werden, was er nog geen sprake van corona. Sommige zaken die op papier staan kunnen daardoor 
(nog) niet worden uitgevoerd. Hoe we verder gaan met de eindtoetsen van de groepen is op dit 
moment nog niet duidelijk. Daar wordt nog over gesproken.  Het theoretische verkeersexamen voor 
groep 7 gaat door, het praktijk examen vervalt.  
 

EXTRA april 

Deze vergadering staat in het teken van het plan van aanpak en de juiste communicatie naar de 
ouders toe over hoe de school weer gestart wordt met halve klassen. De richtlijnen van de PO raad 
worden doorgenomen en de concept brief naar de ouders besproken.De 2 mogelijke scenarios van 
terugkeer worden besproken. Het scenario waarbij de kinderen 2 hele dagen (continu onderwijs) naar 
school komen heeft bij iedereen de voorkeur. De woensdag wordt gebruikt om het digitale onderwijs 
klaar te zetten. De eerste weken van weer fysiek onderwijs zal er extra aandacht zijn voor de sociale 
aspecten 
 
 

EXTRA mei 

In deze extra vergadering wordt besproken hoe het proces gaat nu per 8 juni alle kinderen weer 
volledig, met continu onderwijs naar school kunnen. Speciale aandacht is er voor de opvang van 
aantal collega’s die om zwaarwegende reden niet kunnen werken.  
Er worden maar minimale achterstanden gesignaleerd na de thuiswerk periode van maart/april.  
Hoe en in welke vorm een aantal activiteiten (kap, musical bv) nog plaatsvindt, wordt nog uitgewerkt.   
 

Juni 

 
De formatie voor 2020-2021 wordt uitgebreid toegelicht. Er zijn een paar vragen over de keuzes van 
het zorgteam. Sonja de Groot beantwoordt deze  en de personeelsgeleding van de MR stemt in met 
de formatie. De informatie avond voor de ouders wordt vervangen door een informatiebrief. Deze brief 
wordt besproken. 
De uitwerking van het aangepaste afscheid van groep 8 wordt later nog via mail van feedback 
voorzien. 
Daarnaast hebben we met elkaar gebrainstormd over nieuwe onderwerpen voor de MR in het nieuwe 
schooljaar 2020-2021. We denken daarbij aan ICT, Engels en de zichtbaar lerende kanjer. 
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Tot slot nemen wij afscheid van Albert Boel, hij is jaren lid geweest van de MR en we willen hem 
hartelijk bedanken voor zijn inzet, inspiratie, meedenken en gezelligheid.  
 
 

MR samenstelling 2020-2021 
Oudergeleding: 
 

Personeelsgeleding: 
 

Annemarie Hoogervorst:voorzitter 
Hinke Marijke Jellema: secretaris 
Sebastiaan van Kan 
Ingrid 
 

Anita Polman 
Sonja Spronk 
Monique Zweep 
Marjolein Nienhaus 
 

 


