
Jaarverslag schooljaar 2020–2021 mr Kindcentrum ’t Schrijverke

Doel  van  dit  jaarverslag  is  verantwoording  en  evaluatie  van  de  behandelde  onderwerpen  van  de 
medezeggenschapsraad (mr) in het schooljaar van 2020–2021. Mogelijk is dit een stimulans voor anderen 
om zaken aan te dragen bij de mr of om zich in de toekomst kandidaat te stellen voor de mr. 

Heeft u reacties op dit jaarverslag dan kunt u die doorgeven aan een van de leden van de mr zoals deze 
vermeld staan op de website van KindCentrum ’t Schrijverke onder  www.bsschrijverke.nl  ouders   

Medezeggenschapsraad.

De mr bestond uit:

Oudergeleding: Lennart Karssen (secretaris)
Jetske Tuinstra (voorzitter)
Clara van Putten 

Personeelsgeleding: Astrid Baars
Nancy Beens (vervangend voorzitter)
Pleuni Kwak

De vergaderingen vonden zoals gebruikelijk plaats volgens onderstaande agenda:
1. Opening (begintijd 19.00 uur)
2. Vaststelling agenda en notulist
3. Ingekomen en uitgaande post/mededelingen. 
4. Behandeling vorige notulen
5. Punten volgens jaarplanning
6. Vaste speerpunten/agendapunten 
7. Overige agendapunten
8. Wvttk/ Rondvraag
9. Sluiting 

Vanuit de MR zijn de volgende punten voor 't Schrijverke 2020–2021 gehaald uit de enquête van 
leerlingen en ouders:

1. Huiswerk/weektaak in teams/ online werken vasthouden 
2. Spelling binnen concept OGO omdat die bepalend zijn voor concept, visie van de school.
3. Portfolio - ook ouders betrekken 
4. Co-teaching - ouders informeren wat co-teaching inhoudt
5. Communicatie 
6. Techniek omdat die bepalend zijn voor concept, visie van de school.
7. Beweging 

Sinds het afscheid van de vorige voorzitter Saskia de Jonge is geen opvolging gevonden voor de GMR. 
Regelmatig is het Kindcentrum aangeraden om vanuit de personeelsgeleding iemand deel te laten nemen 
aan een werkgroep van de GMR om vroegtijdig geïnformeerd te zijn over bovenschoolse ontwikkelingen. 

http://www.bsschrijverke.nl/


In het onderhavige jaarverslag zijn niet alle onderwerpen vermeld; hiervoor zijn notulen per vergadering 
gemaakt.

Terugblik agendapunten mr 
1. Pluim 
De pluim is dit jaar uitgereikt aan Irma van der Hulst, vanwege haar inzet. Zo doet ze bijvoorbeeld de 
uitnodigingen voor de kleuters en het  overzetten van leerlingen in  IT-systemen.  En dat  altijd  op een 
betrokken en vriendelijke manier.

2. Vakantierooster 
De vrije  ruimte (vrije  dagen en de studiedagen van  het  personeel)  zijn  voor  2020-2021 middels  het  
voorstel van de directeur door de mr besproken en vastgesteld. De mr heeft vrij veel tijd geïnvesteerd in 
een poll,  maar heeft besloten om de opbrengst  voor het  team voorop te stellen bij  de keuze van de 
studiedagen.

3. Leerlingraad
De mr heeft besloten om de leerlingraad een deel van de financiële middelen van de mr toe te kennen om 
de leerling inspraak te stimuleren. 
Vorig jaar zag de mr dat de leerlingen uit de leerlingraad goed inspraak hebben gehad bij de inrichting van  
het  schoolplein.  Dit  jaar  is  de  inzet  minder  zichtbaar,  wellicht  door  de  coronamaatregelen  is  de 
leerlingraad minder actief geweest. De leerlingraad heeft in samenspraak met Miriam gekozen voor een 
beeld schuin boven de ingang van de school. Het beeld staat symbool voor:

De vrijheid  die  we  ervaren  hebben  in  dit  Coronatijdperk  toen  de  kinderen  eindelijk,  na  de  lange 
lockdown, weer naar school mochten.

4. Andere vaste agendapunten
Verder  is  de  klimaatschaal,  het  opvangdeel  van  het  kindcentrum,  het  formatieplan,  het  School 
Ondersteunings Plan en het Arbojaarplan aan de orde gekomen. 

5. Professionalisering mr leden
Door corona was de enige online aangeboden mr cursus vanuit Signum al vol. Volgende jaar verwachten 
we er wel gebruik van te maken.

6. Mr verkiezing
Er is een verkiezing gehouden omdat van één ouderlid de driejarige termijn in de mr verliep, zij heeft zich 
niet herkiesbaar gesteld. Wel waren er twee zeer geschikte kandidaten. Via social schools hebben ouders 
hun stem uitgebracht. De nieuwe ouder zal vanaf 1 november lid zijn van de mr. 

Onvoorziene agendapunten
7. Tweede lockdown  
We hebben dit  schooljaar  wederom maatregelen gehad ivm corona.  Vanaf 15 dec 2020 werden alle 
scholen opnieuw gesloten. Via teams werden de kinderen begeleid. 
In de mr vergaderingen hebben we de situatie en maatregelen diverse keren aan de orde gehad, zoals 
totaalplanning  van  gezinnen,  weektaken,  goede  bereikbaarheid  docenten.  Zelf  hebben  we  ook 
grotendeels online vergaderd. 

De mr heeft grote bewondering voor de inzet van ’t Schrijverke tijdens en na de lockdown waardoor het 
aantal klassen zonder vervanging in het voorjaar 2021 werd voorkomen. 



8. NPO gelden
Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na 
corona. Deze gelden zijn niet structureel,  maar voor maximaal twee jaar.  Totaalbudget ‘t  Schrijverke:  
€220.500.
De mr heeft zich ingespannen om de directeur te ondersteunen bij het vlot laten verlopen van het indienen  
van de NPO plannen. 
Eén van de onderdelen was een groep 2/3 waar de mr positief tegenover stond. De aankondiging van het  
voornemen tot oprichting van een groep 2-3 en de daaruit voortkomende roosterwijzigingen heeft bij de 
betreffende ouders tot  veel  onrust  geleid.  Verschillende ouders namen contact  op met  de school  en 
sommigen gaven aan voor een andere school te kiezen. Nu doorzetten is niet haalbaar, daarvoor is het  
draagvlak te klein.
De communicatie  naar  ouders is  uitgebreid  besproken in  de mr.  Conclusies m.b.t.  besluitvorming en 
communicatie:
– De bekendmaking van de groepsindeling had later moeten komen (niet voor maar na de aankondiging). 
– Van belang is om tijdig aan te geven als een voorstel gevolgen heeft voor het concept, zodat ouders bij  
voorkeur bij aanmelding, weet hebben van deze mogelijkheden

Speerpunten

9. Techniek
Vanuit de mr is een gesprek gevoerd met de leerkracht met het thema techniek. Gedacht wordt aan  
aandachtspunten  zoals  het  structureel  opnemen  van  techniek,  het  koppelen  aan  kerndoelen  en  het 
werken aan zelfvertrouwen in leerlingen (en met name meisjes) op dit vlak actief bevorderen. Ook op zoek 
gaan naar goede (vrouwelijke) rolmodellen en meiden de kans geven zich op dit vlak te laten zien.
Opvolging is het bekijken van het techniekaanbod in de bovenbouw. Het kindcentrum besteedt aandacht 
aan het  thema techniek door mee te doen aan een internationaal  project  over  Engels/  techniek.  Het  
kindcentrum ervaart  echter een drempel bij  het  concreet  inzetten van de materialen van MOL073. In  
2021/2022 zal samen met Kanteel wordt een techniekuitleen opgezet en weer een designweek worden 
georganiseerd. LK zal in het najaar 2021 een advies opstellen voor het kindcentrum ter bespreking in de 
mr. 

10. Werkdruk leerkrachten
De  geplande  professionalisering  van  het  hele  team  op  studiedagen  is  opnieuw  uitgesteld  door  de 
coronabeperkingen, dit trekt zijn wissel op het team. Daarnaast is er erg veel inzet en flexibiliteit gevraagd  
in de coronacrisis. 

11. Luchtkwaliteit school
Door corona is de luchtkwaliteit in de klassen extra onder de aandacht gekomen. Alle klassen hebben 

CO2-meters gekregen. De metingen bevestigen dat  de klassen slecht  te ventileren zijn. Vaak hebben 
leerkrachten de ramen opengehouden tijdens de pandemie. 

12. Schoolwoningen (zwarte gebouw)
De mr heeft school ondersteund met het opnieuw schriftelijk aandacht vragen voor groot onderhoud bij het 
schoolbestuur en de gemeente. 

13. Communicatiemiddel klassenouder
Na het overgaan naar social schools ziet de mr nog één afwijkend communicatiekanaal. De mr zet zich in 
voor het overgaan van de communicatie van de klassenouder via social schools.

14. Planmatig werkenkindcentrum ‘Schrijverke



Via Signum is hard getrokken aan het komen tot een vierjarenplanning. De mr is hier op verschillende 
manieren in betrokken door ’t Schrijverke. De vertaling naar een jaarplan is lastiger te lezen door de mr.  
En daardoor lastiger te ondersteunen vanuit de mr. 

15. Begroting kindcentrum
De mr heeft adviesrecht op de begroting. Verwacht was dat er een wetswijziging zou komen per 1 januari 
2021 naar instemmingsbevoegdheid. Hierop heeft de mr zich willen voorbereiden. Het instemmingsrecht 
vraagt  bijvoorbeeld  inzicht  in  de  verschillende  rekenformules.  Afgesproken  is  dat  Mirjam  voor  een 
afgevaardigde  van  de  mr  meegaat  in  het  gesprek  over  de  begroting  2021/2022  en  dat  Mirjam  een 
leeswijzer stuurt over besluiten. 
Inhoudelijk adviseert de mr om de inzet van de ondersteuningsgelden opnieuw bespreekbaar te maken 
met het team.

Co-teaching is een extra aandachtspunt in de begroting omdat hier nog geen duurzame financiering voor  
(mogelijk) is. 

16. Communicatie over co-teaching
Op aanraden van de mr wordt co-teaching als onderwerp meegenomen bij de jaarlijkse ouderavonden. 

17. Portfolio
De doorontwikkeling van het gebruik van portfolio van groep 4 t/m 8 is toegelicht aan de mr door Simone 
Vereijken. Op school wordt kennis uitgewisseld tussen docenten zoals over het stellen van de goede 
vragen en het verminderen van de tijdsinvestering. De mr heeft gewezen op de privacy van de portfolio’s. 

18. Speerpunt  communicatie naar ouders
De mr heeft dit speerpunt verder uitgewerkt in de schriftelijke communicatie met de nadruk op eenmalig 
uitgegeven brieven. Het advies aan ‘Schrijverke is om deze ook digitaal  beschikbaar te stellen op de 
website of via de teamsomgeving van het kind.

19. Speerpunt Spelling
Uit een landelijke vergelijking op resultaten van de eindtoets is gebleken dat de resultaten op het gebied 
van spelling lager liggen dan verwacht mag worden. De mr mist een concreet onderbouwd plan op het 
verbeteren van de resultaten op het gebied van spelling voor de hele school.

20. Verkeer
De mr heeft haar zorgen uitgesproken over de verkeerssituatie rondom school en dan met name het 
gedrag van ouders: het autogebruik. Het plan om dit met de oudervereniging en de leerlingraad op te 
pakken is niet uitgevoerd. 

Jetske Tuinstra

Voorzitter medezeggenschapsraad
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