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1. Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (hierna: de MR) van basisschool Margrietschool
in Ermelo. In dit jaarverslag wordt een verslag gegeven van de werkzaamheden van de MR in het
schooljaar 2020–2021. Dit betreft een samenvatting. In de notulen is terug te lezen wat er exact
besproken is.
Door corona zag het schooljaar er iets anders uit dan anders. Vanaf september 2020 was de
ontvangst van de kinderen en ouders anders. In december 2020 ging Nederland weer in een
lockdown, waardoor de Margrietschool onderwijs op afstand heeft moeten verzorgen.
In december 2020 is de inspectie op school geweest. Het resultaat van die inspectie was zeer zwak.
Dit heeft de plannen van school en de MR flink veranderd. Het was dan ook een bewogen jaar.
Hierna volgt eerst de algemene informatie van de MR en de vergaderingen van schooljaar 2020-2021
in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is te lezen wat er inhoudelijk besproken is. We sluiten dit jaarverslag af
met een vooruitblik naar schooljaar 2021-2022 in hoofdstuk 4.

2. Algemeen
2.1 Samenstelling MR
De Margrietschool heeft een MR die bestaat uit 6 leden (3 ouders en 3 leerkrachten van het team).
In het schooljaar 2020-2021 was de samenstelling en taakverdeling van de MR als volgt:
MR lid
Anke Ramon
Wilja Wolfs
Rachel Straetemans
Simon Jagt
Casper Schneider
Christine Brouwer - Kooijmans

Geleding
Ouder
Personeel
Personeel
Personeel
Ouder
Ouder

Rol
Voorzitter
Secretaris en lid GMR

2.2 Vergaderrooster MR schooljaar 2020-2021
In het vergaderrooster is rekening gehouden met zaken als de vakantieweken, de avondvierdaagse
en het vergaderrooster van de GMR en OPR. De MR werkt met een jaarcyclus als leidraad voor wat
betreft de te bespreken onderwerpen. Afhankelijk van de actualiteit of de behoefte om over
onderwerpen te discussiëren kunnen hierin gedurende het jaar wijzigingen/aanvullingen worden
aangebracht. Het vergaderrooster wordt waar nodig geactualiseerd en aan ieder vergaderverslag
toegevoegd. Door corona, de lockdown en bijvoorbeeld het inspectiebezoek ziet de lijst met
uiteindelijk besproken onderwerpen er wat anders uit dan andere jaren.
In het schooljaar 2020–2021 heeft de MR op onderstaande data vergaderd:
Donderdag 8 oktober 2020
Donderdag 12 november 2020
Woensdag 13 januari 2021
Donderdag 4 februari 2021 (ingelast kort overleg)
Dinsdag 16 maart 2021
Donderdag 8 april 2021
Dinsdag 25 mei 2021
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2.3 Overige deelnemers
Directrice Leonie Matthijsse-Kersloot is op uitnodiging van de MR bij elke vergadering aanwezig
geweest voor de relevante agendapunten. Bestuurder Henk Norder is aanwezig geweest op
uitnodiging van de MR om het rapport van de inspectie te bespreken. Chantal Westhuis is de laatste
vergadering van het schooljaar aanwezig geweest. Zij begint komend schooljaar als lid van de MR en
is om die reden uitgenodigd om aanwezig te zijn.

3. Het jaar 2020-2021
3.1 Speerpunten MR
De MR heeft een aantal speerpunten genoteerd waar de MR extra goed op wil letten tijdens het
schooljaar. Deze punten komen elke vergadering terug. De speerpunten van de MR voor 2020-2021
zijn:
In samenwerking met school kritisch meekijken naar nieuwe ontwikkelingen.
Voortgang uitvoering Schoolplan 2019-2023, specifiek schooljaar 2020-2021
De MR wil zichtbaar en bereikbaar zijn voor ouders.
In samenwerking met school kritisch meekijken naar nieuwe ontwikkelingen.
Nieuwe ontwikkelingen komen op de agenda van de MR en die bespreekt de MR centraal. De
voorzitter bevraagt de directeur hierop. Als het in de MR vergadering wordt besproken, heeft de
gehele MR de mogelijkheid de directeur te bevragen. Het is belangrijk dat de MR kritisch op het
proces is. In de jaarplanning zorgen wij dat er evaluatiemomenten zijn van alle gewenste
onderwerpen.
Voortgang uitvoering Schoolplan 2019-2023, specifiek schooljaar 2020-2021.
De MR kijkt mee met de plannen van de diverse werkgroepen. Sinds januari 2021 hebben wij hier
meer inzage in. Per vergadering kijken we wat wij als MR verder kunnen betekenen.
De MR wil zichtbaar en bereikbaar zijn voor ouders.
Wij hebben in het begin van het schooljaar een document gemaakt waarin wij ons voorstellen. Dit is in
de Kijker geplaatst en het staat op de MR-pagina van de website van school. In elke Kijker komt een
stukje over de MR-vergadering, met in het kort wat er in de MR-vergadering besproken is. Ook wordt
daar elke keer ons e-mailadres herhaald.

3.2 Behandelde onderwerpen
Corona
Het hele schooljaar viel in de corona pandemie. Dit heeft dan ook elke vergadering op de agenda
gestaan. De onderwerpen liepen uiteen van een toolkit met brieven, een tussentijdse evaluatie, de
lockdown met thuisonderwijs en de noodopvang, de heropening van de school en hoe het na corona
verder moet.
Besproken op: 8 oktober, 12 november, 13 januari, 4 februari, 16 maart, 25 mei, 1 juli

Financiën
De begroting voor het schooljaar is door Leonie gedeeld met de MR. Ook is gesproken over de
onderhoudskosten van het gebouw. Zie ook kosten TSO en NPO gelden.
Besproken op: 8 oktober, 12 november

Groepsindeling en formatie schooljaar 2021-2022
De indeling van de groepen en de formatie zijn tijdig aan de MR voorgelegd. Ook heeft Leonie uitleg
aan de MR gegeven over de keuze om komend schooljaar met 3 kleuterklassen en één grote groep 3
door te gaan.
Besproken op: 16 maart, 1 juli

4

Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Margrietschool 2020–2021
November 2021

Inspectierapport en verbetertraject
Op 7 december 2020 is de inspectie op school langs geweest. Dit is vooraf aangekondigd. Leonie
ging er van uit dat de school er niet goed uit zou komen. Het oordeel bleek zeer zwak. Voor het
bezoek van de inspectie was de school al begonnen met een aantal verbetering. Na het rapport van
de Inspectie heeft de school duidelijke handvatten gekregen. Ook is de PO-raad ingeschakeld voor
hulp. Leonie heeft de MR elke vergadering meegenomen in de stand van zaken. Bovendien is er een
informatieavond geweest voor alle ouders. Hierbij was ook de MR aanwezig. Een van de leden was
voorzitter van die informatieavond. Aan de hand van alle informatie heeft Leonie een verbeterplan
opgesteld. Dit verbeterplan heeft het schoolplan 2019-2023 vervangen. De MR heeft alle stukken
gekregen, gelezen en besproken met Leonie. Leonie is hier heel transparant is geweest naar de MR
en de ouders, zij heeft de MR hier heel nauw bij betrokken en als klankbord gebruikt.
Besproken op: 8 oktober, 12 november, 13 januari, 16 maart, 8 april, 25 mei, 1 juli

NPO gelden
Als gevolg van de corona pandemie heeft de overheid extra subsidie aan het onderwijs gegeven. Dit
zijn de NPO gelden. Ook de Margriet heeft een fors budget gekregen. Leonie heeft hier een begroting
voor gemaakt en gedeeld met de MR.
Besproken op: 1 juli

Oudercommissie
Ieder jaar doet een van de ouderleden van de MR een kascontrole van de OC. Ook dit jaar is de kas
goedgekeurd. De ouderbijdrage is op advies van de MR naar beneden bijgesteld naar € 12,50.
Vanwege corona is de bijdrage dit jaar in het voorjaar geïnd in plaats van aan het begin van het
schooljaar. Ook hebben we besproken hoe we beter contact over en weer kunnen hebben met de OC.
Besproken op: 8 oktober, 16 maart, 8 april, 25 mei, 1 juli

Parro
Dit schooljaar is Parro ingevoerd. De leerkrachten sturen berichten en foto’s aan de ouders. Via de
app worden ook de afspraken gemaakt voor de 10 minutengesprekken.
Besproken op: 8 oktober

Rapporten
We hebben gesproken over de opbrengst van de Cito en over de vorm van de rapporten (met name
bij de kleuters).
Besproken op: 16 maart, 8 april, 25 mei

Schoolplein
Dit schooljaar zijn plannen gemaakt om het schoolplein aan te pakken. De toestellen zijn verouderd.
De toestellen zijn vervangen dit schooljaar.
Besproken op: 16 maart, 25 mei

Schooltijden
Door corona hanteert de school dit jaar een continurooster. Dit is in beginsel tijdelijk, zolang dit
vanwege coronamaatregelen gewenst is. Dit jaar is er onder begeleiding van PenthaRho een traject
geweest om andere schooltijden in te voeren. De MR is hier ook nauw bij betrokken geweest. De MR
heeft de nieuwe schooltijden goedgekeurd op 25 mei 2021. Het volgende schooljaar worden nieuwe
schooltijden ingevoerd. Het is een continurooster, de schooltijden worden maandag, dinsdag en
donderdag 8.30 uur – 14.30 uur. Woensdag 8.30 uur – 12.30 uur. Vrijdag 8.30 uur – 12.30 uur (groep
1/4) of 14.30 uur (groep 5/8).
Besproken op 8 oktober, 16 maart, 25 mei

TSO
Brood & Spelen verzorgde de TSO. De kosten zijn erg hoog. Ook in het kader van de nieuwe
schooltijden is hier uitvoerig over gesproken. Er is voor gekozen om het komende schooljaar de
ouders een eigen bijdrage te vragen.
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Werkwijze MR – opstellen werkplan
Omdat de MR meer behoefte heeft aan structuur, is het MR werkplan opgesteld en ingevoerd dit
schooljaar. Ook heeft de MR richting Leonie uitgesproken dat de samenwerking prettig en soepel
verloopt. De MR is echt een klankbord voor Leonie en wordt ook goed meegenomen in de gang van
zaken op school.
Besproken op: 12 november, 13 januari, 16 maart

Zwemprotocol
Het zwemprotocol is al meermaals aan de orde geweest. Henk Norder heeft het kritisch bekeken. Ook
de MR heeft er goed naar gekeken en een aantal adviezen voor de school geformuleerd.
Besproken op: 8 oktober, 12 november

3.3 Overzicht per vergadering
8 oktober
-

Zwemprotocol
Schooltijden
TSO
Financieel jaarverslag
Corona
Parro
Schoolinspectie

12 november
-

Verbeterpunten school
Financieel jaarverslag
Begroting komende schooljaar
Integraal Huisvestingsplan gemeente Ermelo
Bezoek inspectie
Corona
Voorstelbericht MR

13 januari
-

Corona, lockdown, thuisonderwijs en noodopvang
Nieuwe rapporten
Andere schooltijden
Inspectierapport
Opstellen van het MR werkplan
Communicatie MR met Leonie

4 februari
-

Heropening school na lockdown (bijpraatmoment, er zijn geen notulen of stukken)

16 maart
-

MR jaarplan
Evaluatie thuiswerken
Schoolplein
Verbetertraject
Rapporten
Groepsindeling (concept)
Corona
Vrijwillige ouderbijdrage OC
Professioneel Statuut
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-

Andere schooltijden

8 april
-

Analyse PO raad
Kleuterrapporten
Ouderbijdrage OC

25 mei
-

Formatie schooljaar 2021-2022
Andere schooltijden
Rapport verder na corona
Schoolplein
Verbeterplan
Ouderbijdrage 2021-2022
Rapporten
Bezetting MR schooljaar 2021-2022

1 juli
-

Update plein
De Bibliotheek op school
Formatie schooljaar 2021-2022
Verbeterplan
Resultaten eindtoets
NPO-plan
Versoepeling coronabeleid
Contact met de OC
Vaststelling speerpunten schooljaar 2021-2022

3.4 Overige zaken
Deskundigheid MR
Als MR vinden we de deskundigheid van onze leden belangrijk. Vanwege corona heeft de MR-cursus
dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden. De MR ontvangt wel regelmatig digitale tijdschriften
voor MR leden. Deze worden gedeeld binnen de MR.

Communicatie met de achterban
Omdat de MR het heel belangrijk vindt om zichtbaar voor de ouders te zijn, heeft de MR na elke
vergadering een stukje in de Kijker opgenomen. Daarbij is elke keer benadrukt hoe de MR te bereiken
is. Ook heeft de MR zich aan het begin van het schooljaar voorgesteld in de Kijker.

4. Jaarplanning 2021-2022
4.1 Speerpunten 2021-2022
In de vergadering van 1 juli 2021 hebben we de speelpunten voor het komende schooljaar
vastgesteld. Dat zijn:
In samenwerking met de ouders kritisch meekijken naar nieuwe ontwikkelingen en het blijven
monitoren van het verbetertraject, specifiek schooljaar 2021-2022.
De MR wil de verbinding tussen ouders en de school bevorderen.

4.2 Vergaderdata 2021-2022
De vergaderingen van het komende schooljaar zijn vastgesteld op:
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Woensdag 29 september 2021
Donderdag 18 november 2021
Dinsdag 18 januari 2022
Dinsdag 15 maart 2022
Woensdag 25 mei 2022
Woensdag 22 juni 2022
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