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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2021 
 
Inleiding 
 
In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen directie, personeel en ouders over het beleid 
dat gevoerd wordt op de Kinderboom. Het schooljaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar. 
In het jaarverslag van 2021 kijken we dus terug op de schooljaren 2020/2021 (van januari 
2021 tot aan de zomervakantie 2021) en 2021/2022 (vanaf de zomervakantie tot aan 31 
december 2021). 
 
Ook in 2021 heeft de coronapandemie voor de nodige impact gezorgd op school. Afstand 
houden, beperkte toegang en een schoolsluiting vlak voor Kerst maakte het wederom erg 
dynamisch. Er is weer veel gevraagd van de leerkrachten en de directie. Dankzij de inzet van 
allen is dit goed verlopen, is snel omgeschakeld en is er oog geweest voor die leerlingen die 
extra zorg nodig hadden. Ondanks de impact op het personeel en de stijging van het 
ziekteverzuim zijn in de periode dat de school open was, geen groepen naar huis gestuurd. 
Een hele prestatie! Wel moesten enkele groepen in quarantaine vanwege te hoog aantal 
besmette leerlingen. 
 
Voor de MR was het ook een intensief jaar mede door de invoering van een continurooster 
en het vele digitale vergaderen vanwege de coronabeperkingen. In dit jaarverslag lees je 
daar meer over. 
 
Samenstelling MR 
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de ouders en vanuit het personeel. In 
2021 zag de bezetting er als volgt uit 
 
Namens de ouders: 
Petra van Halder (tot en met juli 2021), 
Joey de Bell (vanaf juli 2021), 
Monique Pardoel , 
Robbert van ’t Veer. 
 
Namens het personeel: 
Elly Kop (tot en met juli 2021); 
Femke Penning de Vries (vanaf juli 2021); 
Patty van Kuijk; 
Diny van de Ven. 
 
Met deze samenstelling is de MR volledig bezet. Er is ook een actieve Oudervereniging en 
vertegenwoordiging van de Kinderboom binnen de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Leerrijk! Hiermee is de betrokkenheid van de 
ouders met de school en Stichting Leerrijk! goed.  
 
Aandachtspunten voor de MR 
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Voor de MR zijn belangrijke aandachtspunten: 
 Is er gebeurd wat we hebben afgesproken in het schooljaarplan; 
 Heeft de school zowel voor leerlingen als voor het personeel een prettig leer- en 

werkklimaat; 
 Is de school financieel op orde, is het er veilig en worden de leerdoelstellingen 

bereikt; 
 Is er voldoende contact met andere groepen belanghebbenden zoals de 

Oudervereniging (OV), ouders, GMR en het Bestuur van Leerrijk! 
 
Tijdens de verschillende uitgevoerde overleggen met de andere geledingen, ouders en het 
bestuur van Leerrijk! is het afgelopen jaar door de MR voldoende aandacht geweest voor de 
bovengenoemde punten. 
 
Als trendbreuk op voorgaande jaren is er een stijging van het leerlingaantal. Dit is met name 
merkbaar binnen de kleutergroepen.  
 
In dit jaarverslag 2021 gaan we op een aantal zaken wat dieper in. Ook is een chronologisch 
overzicht aanwezig waarin per maand is aangegeven welke onderwerpen hebben gespeeld 
en wat besproken is in de MR-vergadering. 
 
Formatie en groepsindeling 
Formatie 
De formatie blijft ieder jaar vanuit de MR gezien een belangrijk onderwerp. Door het sterke 
verschil in grootte van de verschillende groepen is dat lastig, mede als gevolg van de 
koppeling tussen leerlingaantallen en formatieplaatsen. Door het zogenaamde normkader 
vanuit Leerrijk! verloopt het proces wel vlotter en is dit ook transparanter. Daarnaast is er 
vanuit het werkdruk akkoord ook in het schooljaar 2021/2022 de inzet van onder andere een 
vakdocent gym. 
 
Groepsindeling 
Voor de groepindeling van het schooljaar 2021/2022 was het niet nodig om 
combinatieklassen te maken of groepen te splitsen. Hierdoor heeft elke leerjaar zijn eigen 
groep. De MR heeft dit voorstel van de directie goedgekeurd. 
 
Contact met de OV 
Sinds 2021 is een vertegenwoordiging van de oudervereniging aanwezig bij het openbare 
deel de MR vergadering. Ook zal de MR aan gaan sluiten bij enkele vergaderingen van OV, op 
deze manier is er sprake van een goed onderling contact 
 
Toekomst Kinderboom en aanpassingen schoolgebouw 
In 2021 is in enkele vergaderingen gesproken over de status van het onderhoud van het 
schoolgebouw en de toekomst van Kinderboom. Vanuit de media komen er af en toe 
berichten over het sluiten van Kinderboom. Ook in 2021 is dit wederom besproken tussen de 
directie en MR. Er is geen sprake van een voorgenomen sluiting, sterker nog, Kinderboom 
groeit! Ook zijn er verschillende aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd in het 
schoolgebouw zoals bijvoorbeeld een nieuw dak en aanpassing van ventilatie. 
 
Trendanalyse 
Door de oudergeleding van de MR wordt jaarlijks met de directie een trendanalyse 
besproken. In deze trendanalyse zijn de resultaten van een groep weergegeven, bijgehouden 
over meerdere jaren. Op die manier is te zien op welk niveau een groep presteert en of hier 
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afwijkingen in zitten. Door hier met elkaar over te hebben en dit te bespreken kan hierop 
worden gestuurd. Natuurlijk zijn deze gegevens anoniem en worden de gegevens ook door 
de directie met de leerkrachten besproken. 
 
 
 
Schooltijden 
Vanwege de coronapandemie is voor de zomervakantie van 2020 een periode een 
continurooster gevoerd. Enkele ouders hebben gevraagd om te onderzoeken of dit niet voor 
vast kon worden ingevoerd. Voor het wijzigen van schooltijden was een uitgebreide 
procedure noodzakelijk. De MR werd in 2020 in een themabijeenkomst hierover 
geïnformeerd door een externe deskundige. Eerste stap was een peiling welke eind 2020 is 
uitgezet bij de ouders. In 2021 heeft de MR diverse vergaderingen en enquêtes uitgevoerd 
onder zowel het personeel als de ouders. Op basis van de eerste peiling had de MR het 
voornemen om een aanpassing in de schooltijden door te voeren. Met name was een 
aanpassing in de pauzetijd voorzien. Uit de vele reacties die hieruit naar voren zijn gekomen 
heeft de MR besloten om een 2e raadpleging te doen. Hierbij is specifiek gevraagd naar de 
wens van een continurooster of het behouden van de huidige schooltijden. Uit deze 
raadpleging is gebleken dat er een voorkeur is voor een continurooster. De MR heeft 
vervolgens aan de directie gevraagd om een continurooster in te voeren, vanaf het begin van 
het schooljaar 2021/2022. Door de directie is dit ook ingevoerd.  
 
 
Chronologische volgorde bespreekpunten 
 
Januari 
Jaarverslag MR 2020 
Financieel jaarverslag MR 2020 en jaarbegroting MR 2021 
Schooltijden  
Schoolsluiting i.v.m. corona 
Toekomst Kinderboom 
 
Februari 
Geen bijeenkomst 
 
Maart 
Corona protocollen 
Onderhoudsplan 
Vakantierooster 2021-2022 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Schooljaarplan 2020-2021 tussentijds 
Formatie 2021-2022 
MR verkiezingen 
Schooltijden 
Twee extra bijeenkomsten over Schooltijden 
 
April 
Extra bijeenkomst over Schooltijden 
Formatie 2021-2022 
Schooltijden 
Tussen schoolse opvang 
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Mei  
Extra bijeenkomst over Schooltijden 
 
Juni  
Onderhoud 
NPO 
Jaarplanning 2021-2022 
Schooltijden 
Formatie 2021-2022 
Quickscan personeel 
Successpiegel Leerlingen, ouders, personeel 
Uitslag verkiezingen MR 
Activiteitenplan MR 2021-2022 
 
Juli  
Toekomst Kinderboom 
Protocol corona 
Jaarplanning 2021-2022 
Schoolgids 2021-2022 
NPO 
Continurooster: organisatie en bekostiging 
 
Augustus 
Geen bijeenkomst 
 
September 
Geen bijeenkomst 
 
Oktober 
Trendanalyse 
Schoolgids 2021-2022 
Jaarplan NPO 2021-2022 
Exploitatie overzicht en begroting Kinderboom 
Inspectie bezoek 
Toekomst Kinderboom 
Renovatie werkzaamheden 
 
November 
Geen bijeenkomst 
 
December 
Richtlijnen corona 
Begroting Kinderboom 2022 
Investeringsplan 


