
Jaarverslag MR ’t Karregat 2019-2020 
 
De samenstelling van de MR 
Oudergeleding: Jacqueline van Ast (VZ), Geert van Kollenburg (Omnio), Ingrid Legdeur, Martijn Blüm 
Personeelsgeleding: Ilona Waals, Marjolein Oerlemans, Ellis Wijnen, Monique Plu (Secr.) 
 
Afgetreden aan het eind van het schooljaar 2019-2020 zijn:  
Oudergeleding: Jacqueline van Ast en Ingrid Legdeur 
Personeelsgeleding: (geen wijzigingen) 
 
Verkozen voor schooljaar 2020-2021 zijn: 
Oudergeleding: Roel van Asten en Anne Jonkergouw 
Personeelsgeleding: (geen wijzigingen) 
 
Er zijn dit jaar 6 MR vergaderingen geweest, sommige op school, sommige online. Eén vergadering is 
komen te vervallen tijdens de sluiting van de school vanwege Corona. 
 
Sinds dit jaar maakt de MR gebruik van een digitaal platform (in eerste instantie Dropbox, later via 
Microsoft Teams zoals dit op school gebruikt wordt). Dit platform wordt met name gebruikt om de 
MR gerelateerde documenten op te slaan. Alleen MR leden hebben toegang.  
 
Behandelde onderwerpen dit schooljaar 
 
Thema’s uit het activiteitenplan: 
 

• Ondersteunende werkzaamheden ouders 
De MR heeft een enquete uitgevoerd onder de leerkrachten met daarin de vraag op welke 
manieren er hulp van de ouders gewenst is. De voornaamste uitkomst uit deze enquete was 
dat de meeste leerkrachten geen verdere ondersteuning van de ouders nodig hadden, 
behalve voor begeleiding en vervoer bij buitenschoolse activiteiten. Wel werd aangegeven 
dat het vinden van deze hulp soms problematisch was; er zijn dit jaar klassen geweest waar 
activiteiten niet door konden gaan vanwege gebrek aan hulp. 

 

• Ouderbetrokkenheid 
Het onderwerp ouderbetrokkenheid is dit jaar meerdere malen besproken in de MR. We 
zouden als MR graag zien dat de ouderbetrokkenheid verbeterd wordt. Een goed voorbeeld 
van hoe dit zou kunnen is de door de school georganiseerde ouderavond over het Groeps 
Dynamisch Onderwijs (GDO). Deze ouderavond was goed bezocht en er waren veel ouders 
met een actieve bijdrage aan de discussie. Verdere activiteiten/initiatieven zijn niet meer van 
de grond gekomen, mede door het tijdelijk sluiten van de school vanwege Corona in het 
voorjaar en de nieuwe situatie na de heropening. 

 

• Verkiezing MR 
Voor de oudergeleding waren er 2 vacatures voor schooljaar 2020-2021. Deze vacatures zijn 
bij alle ouders meerdere keren onder de aandacht gebracht via de nieuwsbrief (Karreflits) en 
via een e-mail van de school aan alle ouders. Er hebben zich 2 kandidaten gemeld voor de 2 
vacatures. Het was daarom niet nodig om verkiezingen te houden. 

 
 
Geschillen 
Er zijn dit jaar geen geschillen gemeld bij de MR. 
 



Overleg met het bestuur en de achterban 
 
Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van de onderwerpen die dit jaar besproken zijn: 
 

• Plan heropening school na Corona sluiting. Het plan van de directie is besproken in de MR 
en na een constructieve discussie goedgekeurd door de MR. 

• GDO-ouderavond was een succes. Verbeterpunten die vanuit ouders zijn gekomen, worden 
meegenomen in het visietraject. De opkomst stemde tevreden, maar mag altijd hoger.  

• Draaiboek ziekteverzuim is door de directie aan de MR gepresenteerd. Belangrijkste thema 
hierin is de geringe mogelijkheden voor vervangingen door het lerarentekort. Het draaiboek 
is toegelicht en gecommuniceerd met ouders en leerkrachten.  

• Sociale veiligheid / GDO. Er is een (kleine) afname in incidenten zoals ruzies, schoppen en 
slaan. Er zijn nog wel conflicten maar deze zijn meer over de leerlingen verspreid en 
ontsporen minder. Er worden bepaalde groepen goed in de gaten gehouden. Daarnaast is 
een initiatief vanuit leerkrachten opgestart om wekelijks een spel tijdens het buitenspelen 
aan te bieden. Dit wordt vooraf tijdens de gymles aangeleerd.  

• Visieplan Omnio 2.0. De directie heeft de MR meegenomen in het visie traject dat moet 
leiden tot een nieuwe structuur van de Omnio afdeling van ‘t Karregat. Deze activiteit is 
begonnen in schooljaar 2019-2020 en zal naar verwachting afgerond worden in schooljaar 
2020-2021 

• Eigen bijdrage hoogbegaafden. Naar aanleiding van de discussie in de media/politiek is dit 
onderwerp door de MR besproken met de directie. De vrijwillige ouderbijdrage en andere 
mogelijke financieringsbronnen worden meegenomen in het visietraject van Omnio 2.0. 

• Het beleidsstuk ‘versnellen’ (Omnio) is door de directie gedeeld met de MR. De essentie 
hiervan is dat voor leerlingen die “uit de pas” lopen de focus binnen Omnio ligt op het 
verdiepen en verbreden. Desalniettemin kan versnellen nodig zijn; dat ligt vast in een 
procedure waarbij leerkracht, ouders en leerling akkoord moeten geven.  

• Stakingen leerkrachten. Gedurende dit schooljaar zijn er meerdere landelijke stakingen 
geweest van leerkrachten. Twee onderwerpen die hiermee te maken hebben zijn besproken 
in de MR: 

o Bestemming van de ingehouden salarissen 
o Rol van de ouders, die een oplossing moeten zoeken voor de opvang van hun 

kinderen op de stakingsdagen 

• Plusklas (regulier). De directie heeft aangegeven dat er op beleidsniveau gekeken wordt naar 
de Plusklas, omdat de wijze waarop kinderen al dan niet toegelaten worden tot deze klas 
verbeterd moet worden. Tegelijkertijd wordt de werkwijze in de Plusklas onder de loep 
genomen. Dit onderwerp is ter sprake gebracht n.a.v. een vraag van ouders over het ‘vol’ zijn 
van de Plusklas 

• Het werkverdelingsplan / formatieplan voor het schooljaar 2020-2021 is door de directie 
gepresenteerd aan de MR 

• Begroting De begroting voor het schooljaar 2020-2021 is door de directie besproken met de 
MR. 

• Visie workshop De directie heeft de oudergeleding van de MR uitgenodigd voor een visie 
workshop (als vertegenwoordiging van de ouders). De uitkomsten hiervan zijn door de 
directie gebruikt als input voor de visie en het schoolplan 2020-2024. 

• Terugkomende onderwerpen. Tijdens de MR vergaderingen is door de directie op 
regelmatige basis aandacht besteed aan de onderwerpen personeel (bij langdurig verzuim), 
WMK (Werken Met Kwaliteit), jaarplan, begroting, voortgang schoolplan 2020-2024, sociale 
veiligheid, veiligheidsplan en arbobeleid. 

 
Gevolgde scholing 



Martijn heeft de basiscursus MR gevolgd.  
De vervolgcursus MR vindt normaal gesproken in het voorjaar plaats, maar is dit jaar vanwege de 
Corona maatregelen in het voorjaar niet doorgegaan. 
 
Ondersteuning door derden 
Er is dit schooljaar geen gebruik gemaakt van ondersteuning door derden 
 
Overig 
De GMR heeft aangegeven dat het medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut dit 
schooljaar nog geldig zijn. 
 

 
 


