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Jaarverslag MR 2020 – 2021 
 

Oudergeleding: Personeelsgeleding: 
 

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

Anita Polman 
Monique van de Kerk 
Sonja Spronk 
Marjolein Nienhaus 

 
 

September 
 

In de eerste (digitale) vergadering van dit jaar, met de nieuwe voorzitter van de 
Medezeggenschapsraad (MR), Annemarie, heeft de MR het jaarplan 2019 / 2020 besproken en 
geëvalueerd en het jaarplan 2020 / 2021 besproken en geëvalueerd. De directie heeft de nieuwe 
zorgstructuur toegelicht. De lopende zaken inzake het corona-beleid zijn besproken en de MR is om 
feedback hierover gevraagd. Ook is de sollicitatieprocedure naar aanleiding van het vertrek van 
Saskia Bamberg besproken. Daarnaast kon de directie melden dat zich een kandidaat heeft gemeld 
voor de GMR. 
 
De Medezeggenschapsraad was voor het eerst bijeen in zijn nieuwe samenstelling van 4 
vertegenwoordigers vanuit het personeel en 4 vanuit de ouders van de Koningin Juliana school. 
  

November 

 
Het eerste deel van de vergadering wordt besteed aan het evalueren hoe de communicatie tussen 
ouders en school verloopt. Veel communicatie is digitaal, maar op het schoolplein probeert de 
directie ook zichtbaar te zijn. Dit lijkt goed te werken.  
Kort wordt nog aandacht besteed aan de kwaliteit van de ventilatie in het gebouw. Dit is onderzocht 
en akkoord bevonden.  
 
Het tweede deel van de vergadering is het coronaprotocol uitgebreid besproken. Daaraan gekoppeld 
wordt gebrainstormd hoe de kerstviering corona proof doorgang kan vinden.  
Verder bespreekt Martine de samenvatting van de begroting voor volgend jaar met de aanwezigen. 
Er is sprake van goede groei, wat ruimte geeft voor de formatie.  
Sonja de G. bespreekt de CITO opbrengsten. Door de periode online onderwijs is er vanuit CITO 
besloten twee normeringen te geven. Sonja licht de gecorrigeerde en ongecorrigeerde normering 
toe.  
 
Annemieke Hanselaar is uitgenodigd om vanuit de taakgroep ICT een toelichting te geven op deze 
taakgroep en laat het Prowise Go programma zien.  

Januari 
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Wout Damoiseaux woont deze vergadering bij als gast. Hij stelt zich voor. Hij vertegenwoordigt onze 

school in de GMR en wil graag korte lijnen met de MR.   

Opnieuw is er vanuit de corona regelgeving aanleiding om een vernieuwd protocol te bespreken 

welke middels een brief met de ouders wordt gedeeld. Aantal onderwerpen zijn de noodopvang en 

het gewijzigde mondkapjes beleid. Nevendoel van de brief is ook om de verbinding op die manier 

met de ouders te blijven zoeken.   

In deze periode van online onderwijs, is het contact met de leerkracht essentieel. Korte discussie 

volgt over de frequentie van de Meet bijeenkomsten die door de leerkrachten zal worden 

georganiseerd.  Vooral voor de combi klas is dit een extra belasting.  

Ook is er tijdens de vergadering aandacht voor de achterstand in het onderwijs welke ontstaat door 

het online onderwijs. Om dit op te vangen, komen er subsidies beschikbaar.  

De buffer van het TSO onderwijs komt in deze online onderwijs periode onder druk te staan. Hierop 

moet mogelijk een herberekening van de kosten volgen. Als er meer duidelijkheid is, zal dit punt 

geagendeerd worden in de MR. 

Maart 

 
Carolijn Hersbergen geeft vanuit de taakgroep Kanjeronderwijs een mooie presentatie over de 
Zichtbaar lerende kanjer. Onderwerpen als eigenaarschap, portfolio, kwaliteitskaarten en leerlijn 
documenten bespreekt ze. Daarna volgt er een korte discussie, met name over de achterliggende 
theorie van Hatti en de houdbaarheid hiervan.  
 
De MR heeft een brief naar de directie gestuurd naar aanleiding van het sluiten van de school bij 
code rood door sneeuwval. Deze keuze is op stichtingsniveau gemaakt. In het vervolg is besloten de 
afweging voor sluiting van de school op schoolniveau te maken. 
 
De eerste aanzet van de formatie 2021-2022 is ook een onderwerp in deze vergadering. Als de extra 
gelden beschikbaar komen, kunnen verschillende scenarios uitgewerkt worden met als hoofddoel 
kleinere groepen te formeren.  
 
De middentoetsen worden besproken. In tegenstelling tot eerder dit schooljaar, lijken de scores niet 
tegen te vallen en de leerachterstanden mee te vallen.  
 
De MR gaat akkoord met de ophoging van de TSO gelden naar 2,50 euro per dag per kind.  
 

Juni 
 

De formatie 2021-2022 is in een afrondende fase. De NPO gelden zijn toegekend en gaan vooral naar 
kleinere groepen 3 en extra ondersteuning voor groep 6.  
 
Sonja de G. geeft een uitgebreide toelichting op de nieuwe manier van CITO analyse passend bij het 
Fluenta brede format. Landelijk wordt per school een streefniveau geformuleerd en zijn referentie 
niveaus beschreven. Naar aanleiding hiervan kunnen de NPO gelden worden verantwoord.  Hoe deze 
CITO scores gecommuniceerd worden naar de ouders is een aandachtspunt.  
 
Annemarie geeft aan de MR volgend schooljaar te verlaten in verband met haar verhuizing. We 
bedanken haar voor haar tijd en inzet.  
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MR samenstelling 2021-2022 
 

Oudergeleding: 
 

Personeelsgeleding: 
 

Ingrid de Klein:voorzitter 
Hinke Marijke Jellema: secretaris 
Sebastiaan van Kan 
vacature 

Anita Polman 
Monique van de Kerk 
Saskia Eefting 
Jary Beekhuizen 

 


