
Jaarverslag MR 't Schrijvertje 2020 
 

Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool 't Schrijvertje 
over het jaar 2020. De MR legt in dit verslag formeel verantwoording af over haar activiteiten. 
Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de MR, en geeft een overzicht van 
de onderwerpen die in het afgelopen jaar behandeld zijn. 
 

Samenstelling van de MR 
In 2020 bestond de MR van 't Schrijvertje uit 4 leden: Annelies Veen en Bianka Simpelaar namens 
het personeel. Bianka Simpelaar werd tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door Jantine 
Borreman. Namens de ouders hadden Arjan van Hees en Hanneke van der Kolk zitting in de MR. 
Arjan van Hees nam in juni afscheid van de MR, Annelies Veen deed dat in december. 
 

Vergaderingen 
De MR heeft in 2020 ongeveer 10x vergaderd. Naast een aantal specifieke onderwerpen kent elke 
agenda een aantal terugkerende onderwerpen: mededelingen, ingekomen post/mails, notulen 
vaststellen van de vorige vergadering, actiepuntenlijst doornemen en actuele GMR-zaken. Vanaf 
juni 2020 staat op elke agenda ook het coronaprotocol. 
 
Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 
 

• 't Schrijvertje in gesprek 
Dit is een zelfevaluatie van 't Schrijvertje naar aanleiding van het oudertevredenheidsonderzoek. 
In plaats van alleen een cijfermatige uitslag, heeft de school ook veel informatie van ouders 
gekregen door in gesprek te gaan. Als MR hebben we de uitkomsten besproken en aanbevelingen 
gedaan. 
 

• Jaarplan 2020 van 't Schrijvertje 
In het jaarplan wordt beschreven met welke onderwerpen de school in 2020 aan de slag wil gaan. 
Deze onderwerpen komen uit het schoolplan 2019 – 2023. Als MR hebben we een aantal adviezen 
gegeven op het gebied van het vak Engels en rondom hoogbegaafdheid.  
 

• De uitbreiding van 't Schrijvertje en de verbouwing van de Gentiaan 
Er is overleg geweest tussen de MR en de directie om een keus te maken uit, dan wel uitbreiden 
op de bestaande locatie, dan wel te kiezen voor een extra locatie inclusief verbouwing. De MR is 
meegenomen in het proces rondom de verbouwing van de Gentiaan tot de locatie Blauw. De keus 
om voor een extra locatie te kiezen, heeft te maken met het feit dat het einde van de groei van 't 
Schrijvertje nog niet in zicht lijkt te zijn en er op de hoofdlocatie weinig mogelijkheden meer zijn 
om uit te breiden.  
 

• Formatie schooljaar 2020/2021 
De MR is geïnformeerd over de formatie. In eerste instantie ging het over het aantal te vormen 
groepen, later in het proces ging het over de personele bezetting van de diverse groepen en hoe 
de extra ondersteuning vorm gaat gegeven worden. 
 

• Planning vakantie- en studiedagen 
Aan de MR is een voorstel voorgelegd over de vakantie en studiedagen van het schooljaar 
2020/2021. De MR heeft haar zienswijze naar de directie gecommuniceerd en advies gegeven.  



 
• Corona en de heropening van de school 

De MR heeft actief meegedacht in het proces rondom het heropenen van de school op 11 mei. 
Door de MR zijn een aantal aanbevelingen gedaan, die overgenomen zijn.  
Tijdens dit proces werd duidelijk dat we als MR structuur misten in het organiseren van allerlei 
zaken die rondom de MR spelen.  
 

• Inzet van adviseur John Middelkamp 
Om in de MR meer structuur te brengen, werd contact gezocht met John Middelkamp. John 
Middelkamp adviseert en ondersteunt scholen in dit soort processen.  
Hij heeft met alle betrokkenen eerst afzonderlijk een gesprek gevoerd en later met de hele MR 
inclusief directie. Als MR zijn we vervolgens een traject ingegaan van heroriëntatie op onze taken 
en verantwoordelijkheden. Naast het een en ander meer gestructureerd vormgeven (zoals de 
vergaderingen en de taakverdeling van de MR-leden), heeft dat ook geleid tot uitbreiding van de 
MR. Er is besloten om vanaf nu de MR te laten bestaan uit 3 personeelsleden en 3 ouders.  
Daarnaast hebben we als MR een aantal gedragsregels opgesteld, zodat onze 
verantwoordelijkheden in de toekomst voor iedereen duidelijk zijn. Deze regels hebben we ook 
met de directie gecommuniceerd. 
 

• Verkiezingen 
De leden van de MR worden door middel van kandidaatstelling en verkiezingen voor een periode 
van 3 jaar in de MR opgenomen. 
Voor de openstaande vacatures in, zowel de personeelsgeleding als in de oudergeleding, werden 
verkiezingen georganiseerd. Vanuit het team stelden zich 2 leerkrachten kandidaat: Mira Bongers 
en Marcha Hirdes. Vanuit de ouders waren er 4 kandidaten. Voor de personeelsgeleding hoefden 
er geen verkiezingen worden uitgeschreven, voor de ouders werden digitaal verkiezingen 
uitgeschreven. Dit resulteerde in de benoeming van Marinus Beute en Corné Bos. 
 

• Samenwerking met Koala 
Als MR wilden we graag helderheid van de directie krijgen over een aantal zaken rondom de 
stichting Koala. Koala is verantwoordelijk voor de naschoolse opvang en voor de peutergroep die 
gestart is in oktober 2020. De directie heeft deze vragen naar tevredenheid beantwoord.  
 

• Schoolbegroting 2021 
De directie heeft de schoolbegroting voor 2021 aan de MR voorgelegd. Deze begroting is 
besproken. De oudergeleding heeft met de begroting ingestemd. 
 

• Ouderbijdrage 2021 
Als MR zijn we door de directie geïnformeerd over wat er gedaan is met de ouderbijdrage van 
2020 en over de plannen van de ouderbijdrage van 2021. 
 

Tot slot 

De MR heeft een intensief jaar achter de rug met veel wisselingen. We zijn bij dat alle vacatures 
zijn opgevuld en dat binnen de MR een duidelijk structuur ontstaan is. Met vertrouwen zien we 
2021 tegemoet! 
 
 
 
 
 
 


