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Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2020-2021 (def). 

1. Samenstelling. 

De medezeggenschapsraad bestond dit schooljaar uit de volgende leden: 

Naam: Taak: Namens: Lid vanaf: 

Merlin Hafkamp Voorzitter Ouders 1-8-2019 

Wessel v. Geest Lid Ouders 1-8-2020 

Jules Kramer Lid Ouders 1-8-2019 

Wilma v.d. Pas Lid Personeel 1-8-2015 

Kees v.d. Wiel Lid Personeel 1-8-2018 

Han de Vries Secretaris Personeel 1-8-2019 

 

Han is onze vertegenwoordiger bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

namens het personeel en Marina Simons namens de ouders. 

Vanwege ziekte van Wilma v.d. Pas heeft Niels v. Orsouw haar vervangen. Deze 

vervanging heeft het hele jaar geduurd. 

 

Rooster van aftreden: 

Naam P/O Lid vanaf (verkozen/herkozen) aftreden/herverkiezing 

Wilma v.d Pas P 2015 2021 

Han de Vries P 2019 2022 

Kees v.d. Wiel P 2018 2021 

Merlin Hafkamp O 2019 2022 

Wessel v. Geest O 2020 2023 

Jules Kramer O 2019 2022 

 

2. De verkiezingen. 

 

Op het eind van dit schooljaar liep de zittingstermijn af van Wilma v.d. Pas en Kees v.d. 

Wiel. Zij stelde zich allebei opnieuw kandidaat. Bij een oproep voor mogelijk andere 

kandidaten bij het personeel stelde Laura Schulp zich kandidaat. Dat betekenende dat er 

verkiezingen gehouden moesten worden. Laura is toen gekozen en Wilma herkozen. 

 

3. Vergaderingen. 

De afgelopen jaar heeft de MR 10 keer vergaderd waarvan 2 extra ingelast met alleen de 

MR. Alle vergaderingen, behalve de eerste en de laatste, waren vanwege de RIVM 

maatregelen digitaal. 

Een afvaardiging van de MR (Jules en Han) heeft met Jolande in januari de uitgebreide 

begroting doorgenomen. 

Op 1 mei heeft Jolande Bastmeijer, de directeur, afscheid genomen van de school vanwege 

het aanvaarden van een functie als meerschoolse directeur in Utrecht. Aangezien er op zo’n 

korte termijn geen nieuwe directeur was te vinden, kwam er een interim-directeur, Paula v. 

Dijk. De procedure voor een nieuwe directeur is toen wel opgestart en 3 leden van de MR 

zaten in de Benoemingsadviescommissie (de BAC): Merlin en Jules namens de ouder en 

Niels namens het personeel. Nog voor de zomervakantie is er een geschikte kandidaat 
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gevonden, nl. Eric de Brouwer. Hij zal starten op 1 augustus 2021. De interim-periode van 

Paula v. Dijk stopt m.i.v. de zomervakantie.  

Een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende onderwerpen met data van de 

vergadering: 

14 

september 

Kennismaking met het nieuwe ouderlid: Wessel v. Geest en de 

vervanging voor Wilma: Niels v. Orsouw. Kees is afwezig. 

De start van het nieuwe schooljaar met de RIVM maatregelen besproken. 

Leerkrachten kunnen zich bij klachten gratis laten testen.  

Er is extra subsidie ontvangen van het ministerie om leerlingen die een 

achterstand hebben opgelopen tijdens de lockdown in het voorjaar extra 

bij te spijkeren op het gebied van taal, lezen en rekenen.  

De CITO Einde schooljaar wordt nu in september afgenomen (uitgesteld). 

De OMR heeft ingestemd met de schoolgids.  

Het activiteitenplan MR 2020-2021en jaarverslag MR 2019-2020 zijn 

vastgesteld. 

28 

september 

Extra vergadering met de MR waarin we ons prioriteitenlijstje hebben 

samengesteld a.d.h.v. ieders input. 

2 november 

2020 

Kees is na lange afwezigheid vanwege ziekte weer aanwezig. 

De gevolgen van de RIVM maatregelen besproken indien er kinderen 

besmet zijn met Corona. Als ze in quarantaine zitten, krijgen ze werk voor 

thuis.  

Op 1 oktober waren er 476 leerlingen.  

Aan de begroting van 2021 wordt gewerkt: er zullen 2 investeringen zijn: 

Ipads en kleutermateriaal. 

RI&E: er zijn geen acties nodig. Marian v.d. Griendt is de 

preventiemedewerker.  

We hebben ons prioriteitenlijstje besproken met de directie. 

2 december  Extra vergadering met alleen de MR over veiligheidsplan en de begroting 

2021. 

21 januari 

2021 

De directie licht het thuisonderwijs toe nu de scholen weer dicht zijn.  

De MR heeft een positief advies gegeven op de begroting 2021. Dit op 

advies van Jules en Han die de uitgebreide begroting met Jolande hebben 

besproken, dit gaf veel duidelijkheid. 

Op de studiedag van 27-11-2020 hebben de leerkrachten alsnog allemaal 

de KCM ingevuld. De resultaten zijn nog niet bekend. 

Onze vertegenwoordiger namens de ouders in de GMR is er mee gestopt. 

Is er beleid omtrent het verplicht douchen na de gymles? Dit wordt 

meegenomen naar het beweegteam van de school. 

8 maart De school is inmiddels weer 2 weken open. We blijven alert op naleven 

RIVM maatregelen: groepen hebben gescheiden pauzes en ook in de 

school blijven de kinderen in hun eigen groep.  

De MR stemt in met het veiligheidsplan. De volgende stap is nu een 

actieplan: welke onderdelen van het veiligheidsplan willen we op een 

hoger plan brengen.  

De MR heeft (via de mail) positief advies gegeven aan het bestuur (CvB) 

over de benoeming van een interim-directeur miv 1 mei a.s. 

We maken kennis met de interim-directeur, Paula v. Dijk. Zij loopt de 

komende periode met Jolande mee. De procedure voor een nieuwe 
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directeur wordt opgestart. De MR krijgt de gelegenheid input te leveren 

voor de profielschets.  

13 april De eerste aanzet voor het formatieplan 2021-2022 is besproken: er komen 

20 groepen. Het werkverdelingsplan is nog niet compleet: pauzeregeling 

en jaarrooster ontbreken nog, tevens de financiële onderbouwing. 

De komende twee schooljaren komt er extra geld van het ministerie om de 

leervertraging t.g.v. de schoolsluitingen weer in te lopen: het Nationaal 

Plan Onderwijs (NPO). De komende maanden moet er een schoolscan 

gemaakt worden en daar een plan op gezet worden waar het geld dan aan 

wordt besteed. 

We kunnen als MR schoolspecifieke vragen doorgeven voor de volgende 

KCM in november 2021. 

Dit was de laatste vergadering voor Jolande.  

26 mei Dit is de eerste vergadering met Paula v. Dijk, de interim-directeur.  

Er is een studiedag geweest waar o.a. met het team is besproken waar zij 

de NPO-gelden aan zouden willen besteden. Daar is uit gekomen dat er 3 

groepen 6 en 3 groepen 7 komen. Dat betekent dat de huidige groepen 6 

en 7 opnieuw worden samengesteld en de groepen dus ook kleiner zullen 

zijn. De OMR zou dit graag voor willen leggen aan de ouders. We 

besluiten een enquête op te stellen waarin de 2 scenario’s (houden zoals 

het is of 3 groepen 6 en 3 groepen 7 met opnieuw samenstellen van de 

groepen maar wel kleinere groepen) voor te leggen aan de ouders.   

15 juni De uitslag van de enquête over de 2 scenario’s: een ruime meerderheid 

(86%) is voor het scenario van 3 groepen 6 en 3 groepen 7. De MR geeft 

dan ook een positief advies aan dit voorstel.  

De MR geeft een positief advies op de formatie 20221-2022 en met de 

besteding van de NPO -gelden. Er komen nu 21 groepen, een leerkracht 

voor groep 7, een extra leerkracht voor groep 8 en een onderwijsassistent 

voor de kleutergroepen.  

De MR stemt in met het voorstel “Lesrooster in opmaat naar 

continurooster-voorstel voor aanpassing” (2021-36). Dit betekent dat er 

voor de groepen een half uur buiten spelen is na de lunch en de 

leerkrachten dan ook per toerbeurt hun pauze hebben.  

Paula zal in een overdrachtsformulier aan de nieuwe directeur ook 

adviezen geven over o.a. taakomschrijving van specialisten, IB-ers en 

teamleider.  

MR ziet graag punten uit hun prioriteitenlijstje opgenomen in het jaarplan 

2021-2022 van de school. 

13 juli Paula was wegens ziekte afwezig. Wij hebben zo geen afscheid van haar 

kunnen nemen, want dit was haar laatste vergadering.  

Wij hebben de opbrengstanalyse besproken: een helder en duidelijk stuk. 

De MR stemt in met het voorgestelde beleid.  

Het vergaderrooster 2021-2022 voor de MR hebben we vastgesteld. 
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