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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De
Klokbeker over het schooljaar 2020/2021. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen
waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot
doel om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR
die in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden.

Wat doet de MR?
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het
onderwijzend personeel en een afvaar- diging van de ouders. De MR overlegt met de directie
van de school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe
beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en de
tussenschoolse opvang.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies
en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven,
instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag
worden ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een
aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van
veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast
de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie en een
kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling MR
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid
wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. Deze periode kan 1 keer verlengd worden met 3
jaar. De MR van De Klokbeker bestaat uit 8 leden.

Samenstelling MR schooljaar 2020-2021:

Personeel

Ouders

Margreeth Eikelboom
Lisette van Winkoop
Tristan Koelewijn
Matthea Weverling
Mireille Heemskerk (vz)
Paul Schoemaker
Wijnand van der Velden
Beert van den Berg

Sept 2018
Sept 2018
Sept 2020
Sept 2015
Sept 2013
Sept 2020
Sept 2019
Sept 2019

Vergaderingen
De MR van De Klokbeker vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn
openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden
kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen
betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van de
MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele
ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder
terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de
begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids.
Iedere vergadering nodigt de MR de directie uit om de vergadering deels bij te wonen. Op die
momenten kan de MR direct overleggen met de directie over actuele zaken.
De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2020/2021 waren:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

28-09-2019
10-11-2019
20-01-2020
16-03-2020
18-05-2020
09-06-2020
24-05-2020

In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar
2020/2021 aan bod gekomen zijn kort beschreven.

Onderwerpen en werkzaamheden
Aanstelling Hans van Schanke
Wij hebben positief advies gegeven om de aanstelling van Hans om te zetten van interim naar
vaste directeur per augustus 2021. In een gesprek met Henk Norder hebben we advies
gegeven mbt de opdracht die Hans voor de komende periode meekrijgt.

Traject Andere Schooltijden
We zijn het schooljaar gestart met de continue rooster als verlengde van Corona. De
werkgroep Traject Andere Schooltijden heeft dit schooljaar de verdere lijnen uitgezet. D.m.v.
verschillende vragenlijsten aan zowel ouders als personeel heeft de werkgroep een duidelijk
beeld gekregen van de wensen en behoeften. Ook de verschillende rekenmodellen over de te
maken uren hebben een duidelijk keuze naar voren laten komen. Dit is met de MR uitvoerig
gecommuniceerd en op basis hiervan is de keuze gemaakt en heeft de MR ingestemd met het
volgende rooster:
Maandag 8:30 - 14:45 uur
Dinsdag 8:30 - 14:45 uur
Woensdag 8:30 - 12:30 uur
Donderdag 8:30 - 14:45 uur
Vrijdag 8:30 - 14:45 uur (groepen 4 t/m 8)
Vrijdag 8:30 - 12:15 uur (Groepen 1 t/m 3)
N.a.v. van deze keuze hebben we nog gesprekken met ouders gevoerd om deze keuze nader
toe te lichten.

Corona
Vanaf begin januari moesten de scholen voor de tweede keer dicht. Er is toen wederom met
enorm veel inzet en passie hard gewerkt aan een online omgeving waarbinnen de leerlingen
thuisonderwijs konden volgen. Dit heeft veel van leerkrachten, ouders en leerlingen gevraagd.
De MR heeft deze periode veelvuldig en intensief contact gehad met de directeur. Ook
werden wij via Nieuwsbrieven vanuit de VPCO nauwkeurig op de hoogte gehouden van alle
stappen die genomen moesten worden.

Verkiezingen (G)MRleden oudergeleding
Afgelopen schooljaar zijn er 2 vacatures binnen de oudergeleding van de MR ontstaan.
Waarvan 1 vacature een tussentijds vertrek van een lid uit de oudergeleding betrof. D.m.v. een
verkiezing zijn Hilko van Beek en Wouter van der Haar verkozen tot nieuwe leden voor de
oudergeleding. Daarnaast zijn er binnen de personeelsgeleding ook wijzigingen geweest.
I.v.m. het aflopen van de driejaartermijn is Tristan Koelewijn gekomen in de plaats van Annet
Kuijt. Hij heeft tevens de rol van secretaris.

Nationaal Onderwijs Plan
Vanuit de regering is er tijdelijk extra geld vrijgezet om de achterstanden in het onderwijs aan
te pakken. Hiervoor moest de school een plan indienen en de keuze voor de hulp die zij voor
ogen hadden motiveren. Als mr hebben we hier naar gekeken, vragen gesteld en meegedacht
om een zo goed mogelijke besteding van de gelden te bewerkstelligen.

Overig
Verder zijn wij lopende het schooljaar blijvend geïnformeerd over de stand van zaken rondom
het schoolplan, het jaarplan, formatieplannen, het zorgplan, de RI&E en huisvesting. Ook de
verschillende begrotingen zijn aan bod geweest, te denken valt a.o. aan OC, schooluitje,
ouderbijdrage.
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