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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020 
 
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 2020 kijken we dus terug op de schooljaren 2019/2020 (van januari 
2020 tot aan de zomervakantie 2020) en 2020/2021 (vanaf de zomervakantie tot aan 31 
december 2020). 
 
In 2020 is de school tweemaal geconfronteerd met een gedwongen overstap naar 
thuisonderwijs vanwege de coronapandemie. Dit heeft veel impact gehad op de kinderen en 
de leerkrachten van de Kinderboom. 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! 
 
Samenstelling MR 
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de ouders en vanuit het personeel. In 
2020 zijn er geen wijzigingen geweest in de bezetting. Het personeel is vertegenwoordigd 
door Diny van de Ven, Elly Kop en Patty van Kuijk (vanwege zwangerschapsverlof 2e helft 
2020 afwezig). Namens de ouders Petra van Halder, Monique Pardoel en Robbert van ’t 
Veer. In 2020 verliep de zittingstermijn van Diny en van Monique. Beide hebben zich 
herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegen kandidaten gesteld en dus zijn beide 
herkozen. 
 
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 
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. Voor de groepsindeling was het ook voor het 
schooljaar 2020/2021 noodzakelijk om met meerdere combinatiegroepen te gaan werken en 
om een groep te splitsen (6/7 en 7/8).  
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In dit jaarverslag 2020 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. 
 
Directie 
De MR overlegt met de directie van de school. In maart 2020 is de MR door het bestuur van 
Stichting Leerrijk bijgepraat over de invulling van de directie op de Kinderboom. Yvonne 
Mutsaers is na positief advies door de MR benoemd als directeur voor de Kinderboom. 
 
Wijziging Bestuur Stichting Leerrijk! 
Per 1 mei is er een wisseling geweest in het bestuur van Stichting Leerrijk!. In de vergadering 
van november 2020 heeft de MR digitaal kennis gemaakt met Petra de Jager. In deze 
kennismaking hebben we diverse lopende zaken besproken en is door de MR aangegeven 
welke punten voor haar belangrijk zijn.  
 
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 2020/2021 de inzet van onder andere een 
vakdocent gym. 
 
Groepsindeling 
Ook voor de groepindeling van het schooljaar 2020/2021 is het noodzakelijk om te gaan 
werken met meerdere combinatiegroepen en was het noodzakelijk om een groep op te 
splitsen. Na een voorstel van de directie is door de MR ingestemd met de indeling van de 
groepen.  
 
Contact met de OV 
De OV heeft een vergadering bijgewoond van de MR. Het voornemen vanuit de OV is om bij 
elke vergadering bij het openbare deel aanwezig te zijn. De MR is uitgenodigd om aan te 
schuiven bij een vergadering van de OV. Op deze wijze is het mogelijk om goed met elkaar 
contact te houden.  
 
Onderhoud van het schoolgebouw 
In 2020 is in enkele vergaderingen gesproken over de status van het onderhoud van het 
schoolgebouw. Door de MR is aandacht gevraagd voor het uitvoeren van regulier onderhoud 
en het oplossen van de lekkages. Hoewel binnen de gemeente een plan loopt voor het 
zorgen voor “frisse scholen” is het van belang dat we zorgen dat ook voor de Kinderboom 
voldoende aandacht blijft voor onderhoud en investeringen in het gebouw. Dit is ook nog 
benadrukt in de kennismaking met Petra de Jager, als bestuurder van Stichting Leerrijk! 
 
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 
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. 
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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 kan worden ingevoerd. Voor het wijzigen van schooltijden is een uitgebreide procedure 
noodzakelijk. De MR is in een themabijeenkomst hierover geïnformeerd door een externe 
deskundige. Eerste stap is een peiling welke eind 2020 is uitgezet bij de ouders. Wordt 
vervolgd dus! 
 
 
 
 

Chronologische volgorde bespreekpunten 
 
Januari 
Acties in het onderwijs 
Financieel jaarverslag MR 2019 
MR jaarbegroting 2020 
MR jaarverslag 2019 
 
Februari 
Geen bijeenkomst 
 
Maart  
Onderhoudsplan 
Begroting BS Kinderboom 2020 
Arbobeleidsplan Leerrijk 
Overblijven 

Vakantierooster 2020-2021 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Formatie 2020-2021 
 
April  
Geen bijeenkomst 
 
Mei  
Werkdrukverslag  
Quickscan 
Onderhoudsplan 
Formatie 2020-2021 
Coronamaatregelen  
Jaarkalender 2020-2021 
 
Juni 
Formatie 2020-2021 
Trendanalyse 
Coronamaatregelen 
Jaarkalender 2020-2021 
 
Juli 
Geen bijeenkomst 
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Augustus  
Geen bijeenkomst 
 
September  
Contact OV-MR 
Exploitatieoverzicht BS Kinderboom 2020-2021 
Overblijven 
Coronamaatregelen 
MR activiteitenplan 2020-2021 
Verkeer rondom de school 
Schooltijden 
Trendanalyse 
 
Oktober  
Geen bijeenkomst 
 
November  
Onderhoudsplan 
Investeringsplan 
Begroting BS Kinderboom 2020 
Overblijven 
Coronamaatregelen 
Schooljaarplan 2020-2021 
Schooltijden 
Toekomst Kinderboom 
 
December  
Geen bijeenkomst 
 


