
 
Jaarverslag MR schooljaar 2020 – 2021. 
 
In dit jaarverslag is een korte samenvatting van de zaken waar de MR zich het afgelopen schooljaar 
mee bezig heeft gehouden. Het schooljaar 2020-2021 stond in het teken van Corona hierdoor heeft 
de school richtlijnen van de stichting moeten volgen en niet altijd haar eigen keuzes mogen maken. 

Het schooljaar is gestart zoals het schooljaar 2019-2020 is geëindigd, De aanvang – en eindtijden 

voor de onderbouw en bovenbouw zullen nog verschillend zijn. Dit vermindert behoorlijk wat 

drukte bij het brengen en halen van de kinderen. Iedere klas zal bij hun eigen plek verzamelen, 
ouders mogen nog niet in de school. De 1 ½ meter blijft van kracht. 

 

September 2020 

Coronarichtlijnen 
De nieuwe richtlijnen zijn door de GGD voorgesteld voor de scholen. Hierin staan de richtlijnen voor 
de directie, leerkrachten, etc. duidelijk omschreven.  De leerkrachten zijn voldoende voorbereid op 
het thuiswerken. Lange afstandsleren kan snel ingezet worden; er van uit gaande dat de leerkracht 
niet ziek is, maar alleen klachten heeft.  
Via Social Schools zal gecommuniceerd worden wanneer een leerkracht afwezig/ziek is; dit is de 
efficiëntste manier om het met de ouders te communiceren. 
29 september heeft er een gesprek met het bestuur plaatsgevonden over de verbeterplannen, 
groepen, etc. Er wordt samen met directie, Yaël, Afra en bestuur naar het schooljaarplan gekeken en 
indien nodig aangepast waar nodig. 
 
Audit 
Er heeft binnen SchoolB een audit plaatsgevonden, hieruit is een kort verslag naar voren gekomen 
met verbeterpunten. De hoofdtoon van het verslag is positief, het bestuur en de school zijn blij met 
het rapport. De audit is als prettig ervaren. De leerkracht heeft de mogelijkheid gehad om na het 
klassenbezoek zich te ‘verantwoorden’ d.m.v. een nagesprek over waarom er bepaalde keuzes waren 
gemaakt bij het lesgeven/ schrijven van plannen. 
Het tijdstip van de audit heeft ook invloed op de resultaten, direct naar Corona, aan het begin van 
het schooljaar (in de gouden weken) Leerkrachten en leerlingen zijn ‘nieuw’ voor elkaar. 
De aanbevelingen van de audit zijn met het team besproken  
 
Terugblik start schooljaar (Corona) 
Met zijn allen gekeken naar de start van het schooljaar. De wachttijd wordt door ouders met 
onderbouw en bovenbouw leerlingen (bij het halen) is voor enkele ouders vrij lang; dit kan helaas 
momenteel niet veranderd worden. De anderhalve meter wordt hierbij niet altijd gehandhaafd, de 
ouders staan bij het hek-> Dit is een verantwoording voor de ouders zelf. Het is lastig om op de 
werkvloer afstand te houden. Bij het passeren en treffen is het ‘onmogelijk’. Collega’s zijn er over het 
algemeen wel alert op. Er wordt zo goed mogelijk geprobeerd om de protocollen te handhaven.  
 
Onderwijstijd  
(per week 5 kwartier minder per week minder); Dit is opgelost doordat er een kwartier minder pauze 
is. De kinderen missen hierdoor geen onderwijstijd. Daarnaast zijn er dit jaar minder studiedagen 
gepland. Het wordt door de leerkrachten als fijn ervaren dat de pauzes korter zijn. Tijdens de pauzes 
zijn er 2 groepen tegelijk buiten. Hierdoor wordt er van de leerkrachten verwacht dat ze iedere pauze 
buiten zijn, dit is gevormd door de Corona 
 



 
 

Start 4de kleutergroep 
Deze groep wordt gestart na de kerstvakantie. SchoolB loopt best wel knel qua ruimte. Er is nog niet 
bekend wie de 4de kleuterklas gaat draaien, de gesprekken vinden nu plaats met 2 personen. Door de 
extra kleutergroep blijft er minder ruimte over voor overige activiteiten. Er is naast de bestaande 
bezetting ook extern personeel (Sofiaklas, HVO, GVO, etc.) aanwezig. Er wordt geprobeerd het extra 
onderwijsaanbod binnen de school te houden. Op dit moment lukt het nog om alles binnen te school 
te houden, maar wellicht verandert dit in de toekomst. 
 
Communicatie /Ouderbetrokkenheid 

Nieuwe ouders worden wel op school uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en rondleiding door 

de directie. Het is geen algemene afspraak bij de leerkrachten om ouders binnen te halen voor een 

kennismaking. Enkele leerkrachten hebben dit wel gedaan, dit werd als prettig ervaren door de 

nieuwe ouders. Directie gaat dit bij de overige leerkrachten voorstellen.  Er is door het team 

afgesproken dat er iedere week wordt er geprobeerd om foto’s te delen met de ouders via Social 

Schools.  

Informatieavond/voorlichting 
Het is een bewuste keuze geweest om geen informatieavond te geven, i.v.m. Corona.  
 

  

November 2020 

OR 
Een samenkomst van de MR en OR, om de zaken met ellkaar te bespreken. Waar loopt de OR tegen 
aan en waar kan de MR is bijstaan. 
Zoals in de statuten van de OR staat, moet de OR ieder jaar een financieel overzicht van het 
afgelopen schooljaar en een plan voor het komend schooljaar geven. Dat is de afgelopen jaren niet 
gebeurd, maar zal dit jaar wel gebeuren. De voorzitter is er mee bezig om dat overzicht te 
verschaffen. Een voorstel van de OR-voorzitter is dat het een officiële taak wordt van MR-leden (in 
hun hoedanigheid als ouder) om de OR te houden aan het opstellen van het financieel overzicht.  
Bovenstaande is kortgesloten tussen MR en OR. 
Or heeft aangegeven dat het er onduidelijk voor hen is wie er van welk team betrokken is bij welke 
activiteitencommissie. Directie/team zal aan de start van volgend schooljaar direct aan de OR laten 
weten wie van de personeelsgeleding in welke commissie zit. Dit schooljaar worden er voor 
draaiboeken gezorgd voor alle activiteiten binnen de OR, zodat ook nieuwe OR-leden snel en 
effectief activiteiten kunnen organiseren. 
 
Corona 
Qua Corona is het vrij rustig, er zijn nog geen problemen rondom vervanging. Gelukkig loopt dit 
allemaal goed. Intern wordt de vervanging goed opgelost. 
voorstellingen; deze worden op dit moment geannuleerd door de Corona. 
 
Oktobermeting  
291 leerlingen, 14 leerlingen gestegen in vergelijking met vorig jaar. Verwachting is dat we tussen de 
280/290 zullen stabiliseren. 
 



 
 
 
Schoolbegroting 
We draaien dit jaar als school negatief, dit is geen probleem. Er zijn veel schoolse zaken aangepakt, 
oa. schoolplein,  
 

SOP (schoolondersteuningsprofiel) 
Voor 1 januari wordt deze aangepast en gedeeld met de MR. 
 

Communicatie /Ouderbetrokkenheid 
Op dit moment is de fysieke communicatie met de ouders nihil, dit komt door de Corona. Er wordt 
nu via SocialScools gecommuniceerd richting de ouders. Ouders ervaren dit als positief. Erg fijn dat er 
af en toe ook foto’s gecommuniceerd worden via SocialScools. Pluspunt: alles loopt via 1 kanaal 
(Weekmails, nieuwsbrieven, info, etc) 
 
Schoolreisjes 
Hierop is nog geen beleid gemaakt en verder ook nog niet besproken binnen het team. Het kamp 
voor groep 8 is wel geregeld, ervan uitgaande dat er in juni meer kan. 
 
Besteding geld MR 
 Nieuwe MR penningmeester neemt contact op met René om hierover te spreken. Voordat de MR 
kan beslissen wat er de het MR-geld gedaan kan worden, moet duidelijk zijn wat er exact op de 
rekening staat. 
 
 
 
 

April 2021 
 
Door de Lockdown van de basisscholen is de Mr vergadering van maart verschoven naar april. De 

prioriteit voor de school was het op de rit krijgen van de lessen en de groepen. In verband met het 

corona virus en de geldende maatregelen hebben we als MR onze eerste online vergadering. 
 
Corona 
Ouders missen de communicatie vanuit school Onrust onder ouders i.v.m. quarantaine klas; doordat 
het onder ouders niet duidelijk was dat er een groep in quarantaine ging; hierdoor onder ouders 
verschillende verhalen.; Voorstel MR-oudergeleding; kort bericht ter info. Ouders hebben behoefte 
aan informatie. Vanuit de directie was er een bewuste keuze gemaakt om bovenstaande alleen te 
delen met de betreffende groepen. 
Vanuit directie is er veel contact met de GGD, er zijn korte lijnen. Er is op dit moment een vast 
contactpersoon. 
Het beleid wijzigt zich nu continu, dit zorgt voor veel verwarring. Afspraak gemaakt dat school  z.s.m. 
communiceert zodra er wijzigingen zijn. De regels die destijds door het bestuur zijn gemaakt, wijken 
nu af van sommige punten van het GGD punten. School volgt wel de richtlijnen vanuit de stichting.  
 
Thuisonderwijs, evaluatie team 
- Bovenbouw; Is zeer tevreden over hoe het gelopen is. 



 
- Onderbouw; Het ging een stuk soepeler dan de eerste keer. Sommige leerlingen zijn moeilijk te 
bereiken dan anderen. Tevreden over de inzet van kinderen en ouders. 
- Kleuters; Digitaal een stuk vaardiger. Goed contact gehad. 
- Noodopvang: Er waren ouders die verwachten dat kinderen volledig les zouden krijgen. Ouders 
waren het er hier niet altijd mee eens. 
- Allen; erg blij dat we weer naar school mochten. 
- Directie: Trots op leerkrachten en ouders. 

 

Ouderenquête; thuisonderwijs 
Om inzicht te krijgen hoe ouders de komende periode hebben ervaren; ouderbetrokkenheid, wordt 
er vanuit school een enquête verstuurd.  
 
Ouderportaal 
Toentertijd is het ouderportaal ingevoerd zonder dat het team erin in meegenomen. Ouders kunnen 
hier de resultaten zien van de methode toetsen. De resultaten corresponderen niet met wat de 
leerkracht invoert en de ouders zien.  
Uitgeverij heeft een andere normering dan Parnassys; dit zorgt voor onduidelijkheden. 
De doelen die worden weergegeven zijn onduidelijk voor ouders. De vraagt reist; Wat is een andere 
oplossing op ouders goed te informeren? Kan dit alleen via Parnassys of zijn er andere 
mogelijkheden? Hierover wordt in het team gesproken en naar andere mogelijkheden gekeken. 
 
Formatie 
Besproken wat het toekomstperspectief is en het eerste concept gezien en besproken. Hierbij is 
gekeken naar de leerkrachten en het aantal te vormen groepen. 
Het plaatje is al redelijk duidelijk. Zodra het de formatie 100% compleet is zal dit gecommuniceerd 
worden naar de ouders. 
 
Mr verkiezingen 

1 Ouder die zitting heeft in de MR isaftredend en moet vervangen gaan worden. De MR 

verkiezingen zullen in mei/juni worden gehouden. Er wordt een online informatieavond 

georganiseerd voor belangstellenden voor de zitting in de MR. 
 
Analyse citotoetsen 

De schoolanalyse van de cito-toetsen besproken, er is een stijgende lijn te zien. Tevreden over 
de uitkomsten. Een helder overzicht is laten zien. 
 
Inspectie  
Een onlinegesprek gehad; er is geen beoordeling uit voortgevloeid.  
Kritiekpunt: School moet goed kijken waar zij leerlingen naar toe verwijzen; School geeft zelf aan dat 

ze de jaren kritisch geadviseerd, maar wel realistisch. Inspectie wijst op kansrijk adviseren. De school 

monitort de uitstroom en ontwikkeling van de verwezen leerlingen goed. 

 -  

 
 

 
 



 

Mei 2021 
 

De notulen van de MR vergaderingen zullen door de directie op de schoolsite geplaatst 
worden, zodat deze inzichtelijk zijn voor diegenen die het willen lezen. Dit zal gebeuren na 
elke vergadering.  
 
MR verkiezingen 
Er heeft een informatieavond plaatsgevonden, de oudergeleding was online aanwezig voor vragen. 

Er waren geen belangstellenden. De MR verkiezingen hebben plaats gevonden. We hebben een 

stemming via een speciaal aangemaakte mail georganiseerd. Bij de telling schuiven Gerrie en Pascalle 

aan. De gekozen kandidaat zal z.s.m. op de hoogte gesteld gaan worden. 

Financiën OR 
Er zijn vragen ragen vanuit ouders over kosten schoolreis en ouderbijdrage. Naar aanleiding van deze 
vragen zal de begroting van de OR beschikbaar gesteld worden. De financiën kunnen via de OR -
voorzitter opgevraagd worden 
Ouderbijdrage volgend schooljaar blijft hetzelfde. 
 
Evaluatie enquête thuisonderwijs 
Een verkorte samenvatting is doorgestuurd naar de ouders. 
De enquête is besproken binnen het team. De verbeterpunten zijn doorgelezen; indien nodig bij een 
eventueel nieuwe lockdown zal hier kritisch naar gekeken worden. Er is een mooie groei te zien 
tussen de eerste en tweede lockdown. 
Het aantal van 85 ingevulde enquêtes is nu niet een reëel cijfer. Bij de enquête was nu niet vanaf het 
begin duidelijk of het voor 1 leerling of gezin ging. Sommige enquêtes kunnen nu als gezin ingevuld 
zijn i.p.v. per leerling. Hier moet een volgende keer goed opgelet worden. 
 
NPO gelden 
Ongeveer 600/700 per leerling. In het team besproken en gevraagd om mee te denken hoe ze het 
binnen SchoolB gaan inzetten.  
Tijdens de studiedag van 11 juni zal dit verder besproken worden binnen het team. René zal hierover 
terugkoppeling geven aan de OMR. 
 
Intergraal kindcentrum.  
School zit samen met Kaka in een onderzoeksfase voor een intergraal kindcentrum. Samen met Kaka 
is er een visie opgesteld. Er wordt samen gekeken wat er mogelijk is en wat er mag.  
 

Opstellen jaarplanning 2021-2022;  
Deze is nu nog niet klaar. De laatste MR vergadering voor volgend jaar is nu wat later. Vrij veel van 

het jaarplan is afgerond. Burgerschap gaat naar volgend jaar, veel geïnvesteerd in boeken, Hallo 

Wereld wordt volgend jaar mee gestart, er wordt een nieuwe Technisch lezen methode aangeschaft. 

Engels is geëvalueerd; met een kleine aanpassing wordt dit komend schooljaar opnieuw opgestart.De 

nieuwe rekenmethode werkt adaptief; dit bevalt goed. Leerkrachten zijn tevreden over de nieuwe 

methode. 

Formatie 
Deze zal zo spoedig mogelijk gedeeld worden; eind deze week of volgende week. Laatste zaken 
moeten nog even afgestemd worden. 
 



 
Eindtoets resultaten 
Gemiddelde van 538. De school is hier heel blij mee. 8 leerlingen hebben nav Eindtoets een hoger 

Kansrijk advies gekregen.  

 
 
Eerste MR vergadering 2021-2022 

- Stand van zaken meerjarenschoolplan; deze wordt gevalueerd binnen het team tijdens de 

studiedag.  

- Evaluatie taakbeleid lopende schooljaar; dit wordt gedaan tijdens de studiedag. 

- Schooljaarplan komend schooljaar; wordt besproken met onderwijskundig medewerkster en 

voorzitter van het bestuur. Deze zal ook gedeeld worden met de inspectie. 

 

 


