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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Kbs Helder Camara voor 

het schooljaar 2020-2021. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in 

het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het jaarverslag start met een algemene 

beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van een MR. Vervolgens wordt de 

samenstelling van de MR in het afgelopen schooljaar in het kort toegelicht. De kern van het 

verslag is de beschrijving van de belangrijkste onderwerpen die in de MR aan de orde zijn 

geweest. 

 

Wat doet de medezeggenschapsraad? 

Iedere schoolbestuur is verplicht een MR te faciliteren. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). 

De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een 

afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van 

de school over verschillende zaken, zoals: verbeteringen in het onderwijs, verandering van 

lestijden, de invoering van ICT middelen en de veiligheid op school. 

 

De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om 

advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening 

geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De 

directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, 

formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn 

(Arbo).  

 

Samenstelling 

Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen 

onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan de vergaderingen. In de MR kunnen 

minimaal 4 leden ( 2 oudergeleding en 2 personeelsgeleding) en maximaal 8 leden zitten.  De 

MR van de Kbs Helder Camara bestaat uit 6 leden, 3 personeelsleden en 3 ouders. 

  

  

Oudergeleding Startdatum zitting  Einddatum zitting Herkiesbaar  

Jeroen Fijneman december 2015 september 2023  Nee 

Karin Sohier september 2018 september 2022  Nee  



Nienke Dolfing  september 2019  september 2023 Ja  

Personeelsgeleding  Einddatum zitting  

Anita Elshout september 2018 september 2022  Nee 

Marlies Euler 

(voorzitter per 1-9-

2019) 

september 2016 september 2024 Nee  

Welmoed Rozendal 

(secretaris) 

september 2015 september 2023 Nee  

 

Vergaderingen 

De MR is in het schooljaar 2020-2021 6 maal bijeengekomen, online of fysiek voor reguliere 

vergaderingen.  

De reguliere agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken 

hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de lopende 

meerjarige veranderingsprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een 

aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de 

financiële begroting en de samenstelling van de schoolgids. 

 

Onderwerpen 2020-2021 die o.a. aanbod zijn gekomen per vergadering: 

 

September 2020 

Nieuwe directeur  

De eerste vergadering van de MR stond in het teken van kennismaken met onze nieuwe directeur 

Marike van Bijsterveldt. Zij is aangeschoven om meteen te weten welke topics er spelen.  

Communicatie  
Er is gesproken over de mogelijkheden tot het uitgeven van een klassenlijst. Hier was zeker door 
corona behoefte aan vanuit ouders.  
De ontmoetingsavond aan de start van het schooljaar is geëvalueerd.  Ouders geven aan liever een 
online sessie te willen dan een powerpoint. Voor de kleuters geldt dan ook dat het niet kunnen 
kennismaken met de ouders van de kinderen een gemis is. 
 
Overblijftarieven  
De Kober hoge overblijftarieven van 2020-2021 waren ook een bespreekpunt. Dit heeft Marike 
opgepakt met Kober.  
 
 
November 2020 
 
Corona 
De tweede vergadering van de MR was helaas weer online. De coronatijd heeft voor een uitdaging 
gezorgd voor het team om regelmatig vervanging te regelen. Helaas was het een aantal keer nodig 



om een groep thuis te laten. De oudergeleding gaf aan meer updates vanuit leerkrachten te wensen 
over wat er gebeurt in de klas na coronatijd. Hierover zijn afspraken gemaakt. 
 
Audit MHB en Parnassys 
Verder is besproken dat de resultaten van de meer- en hoogbegaafdheid-audit erg goed waren.  
Er is daarnaast nog gesproken over de inzage in het Parnassys-ouderportaal en de uitleg van 
toetsresultaten naar ouders.  
 
  
Januari 2021 

GMR 

Patricia Titulaer heeft zich deze vergadering voorgesteld als lid van de GMR van Inos. Ze is onze 

contactpersoon waar de MR terecht kan met vragen. Zij zal eenmaal per jaar aansluiten bij een MR 

vergadering. 

Begroting  

De begroting voor 2021 is in grote lijnen besproken. Dit schooljaar wordt een nieuwe technisch 

leesmethode gekozen. Dit is een jaar opgeschoven i.v.m. corona. De investering voor het schoolplein 

alsook de overheidsbijdragen en subsidies worden eruit gelicht. De definitieve versie van de begroting 

wordt gedeeld met de MR ter goedkeuring.    

Communicatie 

Zoals elke vergadering is ook het onderwerp communicatie aan bod gekomen.  Dit is door corona nu 

erg rustig. De klassenapp wordt minimaal gebruikt. In navolging hiervan is Parro later in het jaar 

uitgeprobeerd door een aantal klassen.  

Maart 2021 

Tijdens de MR vergadering van 2 maart is online gesproken over de huidige situatie in coronatijd op 
school. De MR geeft toestemming voor de verlenging van het continurooster.  
 
Andere lestijden 
De eerste stappen zijn gezet om te onderzoeken of andere lestijden gewenst zijn door leerkrachten. 
De informatieverstrekking en de enquête zijn uitgezet.  

Jaarplan 
Vanuit het jaarplan is de overgang van cijferrapport naar portfolio besproken. Dit traject verloopt 
volgens plan. Ouders merken op dat het fijner zou zijn, wanneer alle oudergesprekken pas na de 
uitreiking van het rapport zouden plaats vinden. 

Vakantierooster  
Het vakantierooster 2021-2022 en de bijbehorende studiedagen worden goedgekeurd. 

April 2021 

Andere lestijden 

Maureen Dionisius en Marike hebben een presentatie gegeven over de uitkomsten van de enquête 

voor andere lestijden onder de leerkrachten. De MR heeft vervolgens meegedacht over hoe de 



informatie naar ouders zo duidelijk mogelijk opgesteld kan worden zodat ouders een goede keus 

kunnen maken.  

Corona 

In het kader van corona wordt de huidige cohortering, het gebruik van zelftesten en de opvang van 

kinderen van Smallsteps besproken.  Het plan voor de NPO subsidiegelden moet opgesteld worden 

vanuit een schoolscan waarin cognitieve ontwikkeling als ook de sociaal- emotionele ontwikkeling van 

kinderen meegenomen wordt.  

Leren van data 

Samenvatting van de resultaten is gedeeld in de MR. 
School is op zich niet ontevreden, ondanks de lockdown. Er zijn geen grote hiaten in bepaalde groepen 

te zien. Het schoolgemiddelde per leerjaar is gepresenteerd. 

Verkeersveiligheid 

De verkeerswerkgroep is druk met de veiligheid rond de school. Marike heeft contact gehad met de 

gemeente en de wijkagent om de onveilige situaties te bespreken. De werkgroep kijkt naar 

alternatieve acties voor de tussentijd.  

 

Juni 2021 

NPO 

Er is in juni uitgebreid gesproken over de inzet van de NPO gelden, waarvoor de MR instemming heeft 

verleend. In dit plan zijn diverse acties geformuleerd die niet alleen inzetten op verbetering van het 

cognitieve vlak, maar er zijn ook interventies opgenomen die heel direct aandacht besteden aan het 

welzijn van de leerlingen op sociaal emotioneel vlak. 

Communicatie  

Daarnaast zijn de eerste ervaringen over het gebruik van Parro besproken er is gebrainstormd over de 

inhoud van de ontmoetingsavond. Hoe deze vorm zal krijgen is afhankelijk van de corona 

ontwikkelingen. Voor de website gaat een nieuw informatiestukje over de MR opgesteld worden.  

Andere lestijden  

De MR geeft instemming om in schooljaar 2021-2022 te starten met de andere lestijden en de 

vervolgstappen zijn besproken. De informatieverstrekking aan ouders van groep 5 volgend jaar is 

hierbij het belangrijkste aandachtspunt.  

 


