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2020-2021 

 

 

 

a. Vergaderingen 2020-2021 

In het afgelopen schooljaar heeft de MR 7x gepland vergaderd. De vergaderingen volgen 

een voorafgaand gemaakte agenda en ook worden de notulen van de vorige vergadering 

dan vastgesteld. Daarnaast was ad hoc tussentijds overleg, vooral via Email en whatsapp 

 

Vanwege de situatie rond de maatregelen met Covid-19 is het grootste deel van het jaar 

vergaderd via Teams.   

 

Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.  

 

Sommige onderwerpen kwamen regelmatig terug, hierover volgt puntsgewijs een korte 

samenvatting. Over andere punten is eenmalig vergaderd, afgerond met direct een 

besluit of advies, zoals de onderwijstijd en het vakantierooster. Deze zijn intussen 

bekend gemaakt en worden niet verder toegelicht.  

 

b. Samenstelling, taakverdeling en verkiezingen:  

De MR bestaat uit 3 ouder- en 3 personeelsleden. Ieder lid wordt voor drie jaar gekozen 

door de eigen achterban. Als door omstandigheden tussentijds iemand aftreedt, komt het 

nieuwgekozen lid op diens plaats in het rooster te staan.  

 

De oudergeleding (OMR) bestond in 2020/2021 uit Els Husson, Barbara Rooimans en 

Fiona Arens. De personeelsleden (PMR) waren Gerda Veldt, Maaike Adama en Tanya de 

Kruijver. In bijlage 1 staat het rooster van aftreden, evenals de taakverdeling.  

 

Dit schooljaar sloot Fiona haar MR-periode af. In het nieuwe schooljaar zal middels een 

etentje afscheid van haar worden genomen. Gerda en Els vormden de 

verkiezingscommissie en hebben voor de OMR een oproep naar de ouders doen uitgaan. 

Hierop stelde Robert Oortwijn zich beschikbaar. Omdat hij de enige kandidaat was, 

hoefden er dit keer geen verkiezingen gehouden te worden en zal Robert de MR per 

komend schooljaar gaan versterken.  

 

We namen dit schooljaar ook afscheid van de directeur, Carla Riethorst, die alle jaren 

zeer secuur de MR op de hoogte heeft gehouden van het beleid en de ontwikkelingen op 

school en trouw aanwezig was op de overlegmomenten. Wij hebben haar daarvan harte 

voor bedankt en hebben de laatste vergadering afgesloten met een borreltje.   

 

 

c. GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad): 

Sinds 2018 is gestart met nieuwe structuur voor de GMR. Binnen deelregio’s/clusters  

krijgen de scholen één gezamenlijke vertegenwoordiger, waardoor de GMR uit minder 

mensen bestaat. Doel is om slagvaardiger te kunnen vergaderen.  

 

De informatiestroom is bijzonder mager. Per halfjaar wordt een verslag gemaakt en per 

MR kan worden aangegeven of men daar prijs op stelt. Onze MR heeft zich daar digitaal 

voor ingeschreven. Deze notulen worden in onze vergadering besproken bij de 

ingekomen post.  
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De jaarplanning van de GMR wordt op de site van de ISOB gepubliceerd, zodat ieder kan 

zien welke bespreekpunten in een periode aan de orde komen. Vanuit het cluster 

Castricum-Uitgeest-Akersloot, worden wij vertegenwoordigd in de GMR door een 

leerkracht en een ouder van andere scholen.  

   

d. TSO (Tussen Schoolse Opvang): 

We werken intussen een aantal jaren met een vaste, professionele overblijfcoördinator. 

I.v.m. de corona-maatregelen was er een andere indeling van de groepen nodig. Dit 

vergde meer personeel, maar bleek ook veel meer rust te geven. Besloten is deze 

werkwijze deels te handhaven. Daarom is de financiële bijdrage verhoogd van 2,50 tot 3 

euro per kind per keer. Hiermee kan ook de vrijwilligersbijdrage gelijkgetrokken worden 

met andere scholen in het dorp.  

 

Het conceptjaarverslag van de TSO is het najaar van 2020 binnen de MR besproken. De 

afgelopen jaren is een aantal keer overleg geweest over inhoud en vorm van het verslag. 

Inmiddels zijn de verwachtingen wederzijds duidelijk. Het verslag is gepubliceerd. 

 

e. De begroting 2021 en de jaarrekening 2020: 

In december 2020 is de begroting voor 2021 besproken. Hierin zijn een aantal zaken 

begroot, die bovenschools worden gereserveerd.  

Voor onze school wordt onder meer geinvesteerd in een nieuwe taalmethode, na 8 jaar is 

het weer tijd voor een nieuwe. Er worden nieuwe apparaten aangeschaft, waaronder 

tablets, beamer voor de aula, PC’s.  

 

Wederom lukte het niet de jaarrekening voor 1 juli aan de MR beschikbaar te stellen. De 

vertraging ligt op het niveau van de ISOB en is voor ons moeilijk beïnvloedbaar. We 

hebben besloten voorlopig te accepteren dat we deze stukken pas in het nieuwe 

schooljaar kunnen beoordelen.  

 

f. Schoolvisie en onderwijsinhoud:  

Door de Covid-19-maatregelen moesten verschillende studiedagen geannuleerd worden. 

De meeste doelstellingen uit het schoolontwikkelingsplan werden gelukkig behaald; de 

MR is op de hoogte gehouden van de voortgang. Inhoudelijke informatie over scholing 

van de leerkrachten, ingebruikname van nieuwe methoden en andere ontwikkelpunten 

zijn terug te vinden in het Jaarverslag van de JVS.  

De MR is op de hoogte gehouden wat betreft het nieuwe ondersteuningsprofiel 

geschreven, volgens vernieuwd format, nu POS Schoolrapport geheten.  

 

g. Covid-19 

In november hebben we het Plan van Aanpak in verband met een mogelijke nieuwe 

schoolsluiting goedgekeurd. Hierin zijn de ervaringen en evaluatie van de eerste 

lockdown meegenomen. We waren toen nog in de veronderstelling dat deze situatie zich 

niet opnieuw zou voordoen, maar in december bleek dat de scholen toch weer dicht 

moesten. Het omschakelen naar onderwijs op afstand verliep dit keer soepeler, door de 

ervaring van vorig schooljaar en doordat de school zich nu beter had kunnen 

voorbereiden. Er werd meer en effectiever gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden, 

wat over het algemeen als positief werd ervaren. Voor de leerklachten was het digitaal 

lesgeven aan kleine groepjes behoorlijk intensief.  

 

Bij het opstarten is aanvankelijk gekozen voor een continurooster, onder meer om 

breng- en haalmomenten te minimaliseren en omdat de gebruikelijke organisatie van de 

TSO nog niet toegestaan was. Hierbij leek enige verkorting van lestijd te ontstaan. 

Hierover is gesproken binnen de MR. Het is gebleken dat het vereiste aantal lesuren toch 

gehaald werd, mede door het uitvallen van studiedagen. Gelukkig kon tegen het eide van 

het jaar het normale rooster weer ingesteld worden.  
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Wederom konden veel activiteiten, zoals maandsluitingen, schoolreisjes, excursies, 

sportdagen, etc, niet doorgaan, of moesten deze op aangepaste wijze plaatsvinden.  

 

De afname van de Cito heeft – na de opstart- weer plaatsgevonden. De resultaten 

werden vooral gebruikt als informatie over de vorderingen van de kinderen tijdens het 

thuisonderwijs, en werden niet in het rapport verwerkt. De toetsen aan het eind van het 

jaar werden wel weer representatief genoeg geacht om op de rapporten te vermelden.  

 

Een deel van de kinderen kon gedurende de schoolsluiting wel op school zijn. Hierbij ging 

het om leerlingen waarbij het leerproces kwetsbaar was, en om noodopvang.  

 

Het algemene beeld is, dat er op groepsniveau (gemiddeld) geen achterstanden zijn 

opgetreden, maar dat op individueel niveau soms wel een achterstand is ontstaan. Voor 

de komende 2 jaar wordt vanuit het Rijk extra geld beschikbaar gesteld om 

achterstanden weg te kunnen werken. Hierbij is een ‘menukaart’ samengesteld met 

mogelijkheden om het geld aan te besteden. Iedere school mag zelf elementen uit deze 

menukaart kiezen. Onder grote tijdsdruk heeft de directeur met de intern begeleider en 

in samenspraak met het team een keuze gemaakt.  

Aandachtspunt is onder andere het versterken van de basis van het lezen, in de groepen 

3 t/m 5.  

 

h. Nieuwe directeur 

Vanwege het afscheid van Carla werd er een sollicitatieprocedure gestart voor een 

nieuwe directeur. Namens de MR is Fiona bij de procedure betrokken geweest. 

Daarbij is Saskia van de Akker aangesteld. We zijn benieuwd en kijken ernaar uit 

om met haar samen te werken! 

 

i. Diversen… 

Groepssamenstelling:  

De MR heeft adviesrecht aangaande de groepsindeling. Punt van discussie was dit 

jaar de situatie in de nieuwe groep 3 en 4. Komende schooljaar zal groep 3 uit 

een grote groep van 33 kinderen bestaan. Overwogen is om een deel van deze 

klas te combineren met groep 4. Uiteindelijk had het voor de leerkrachten de 

voorkeur om groep 3 intact te laten, met extra ondersteuning van 

onderwijsassistenten. Groep 4 wordt opgesplitst in 2 groepen (conform vorig jaar 

in groep 3) 

Komend schooljaar wordt een verdere toename van het leerlingenaantal 

verwacht, waardoor mogelijk in de loop van het jaar een deel van de aula in 

gebruik zal worden genomen voor de kleuters. 

Medezeggenschapsreglement 

We hebben een nieuw MR reglement vastgesteld. Hiervoor hebben we gebruik 

gemaakt van het recentste landelijke Modelreglement (MR Regelement Primair 

Onderwijs) in het kader van de Wet Medezeggenschap op Scholen uit 2018.  

Het verkiezingsreglement was in 2020 reeds opnieuw vastgesteld.  

 

 

Tot slot:  

Er is weer veel besproken en het was een heel bijzonder jaar. Ongetwijfeld gaat het 

komende schooljaar ook weer interessant worden: we zijn er klaar voor! 

september 2021 
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Bijlage:   

Tabel 1: Samenstelling MR, schooljaar 2020-2021 

 Taak Termijn 

Personeelsgeleding 

Gerda Veldt  

Maaike Adama 

Tanya de Kruijver 

 
lid, contactpersoon team 
lid 

notulist 

  

3 

2 

1  

Oudergeleding 

Fiona Arens 

Barbara Roomans 

Els Husson 

 

voorzitster vanaf 1-1-19 

penningmeester/TSO contact 

secretaris 

  

2 

3 

1 

 


