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Aan het begin van het jaar geeft Silvy aan wel voorzitter te willen zijn, helaas is dit van korte duur 
want ze gaat ons verlaten. Dit hoorden we in de derde vergadering. Juf Jacqueline stopt na een paar 
weken met lesgeven; het valt haar allemaal te zwaar en meester Dennis komt na een aantal weken. 
Juf Gerie komt in haar plaats. Daardoor stapt zij ook uit de MR en Melissa vervangt haar als nieuw lid.  
 
We worden het hele jaar weer voorzien van schoolfruit, kiezen voor een nieuwe Engelse methode en 
er wordt een uitgebreide ARBO risico inventarisatie gedaan door de leden van de MR. De 
oudergeleding doet alle materiële zaken en de leraren geleding kijkt naar het werkkwaliteit. Daarnaast 
bespreken we het jaarplan en horen we dat de leraren zich aan het oriënteren zijn voor breder 
onderwijs.  
 
Dit breder onderwijs is een nieuw schoolconcept, het komt vanuit het Finse onderwijs en zorgt dat 
kinderen op niveau kunnen leren.  De groepssamenstelling gaat veranderen en geeft de mogelijkheid 
tot betere zorg per leerling, de leerling die extra zorg nodig heeft onder en boven het gemiddelde. 
Voor dit jaar kiezen we  voor  2 groepen 1-2, een groep 3 en een groep 4-5 (32) + 5 ochtenden 
onderwijs assistent en een groepen 6-7-8 (met twee leerkrachten). We ontvangen een subsidie van 
het samenwerkingsverband De West-Friese Knoop, om deze innovatie voor een jaar financieel te 
ondersteunen. (Hiervan worden 4 ochtenden onderwijs assistentie betaald).  Om het nieuwe 
onderwijsconcept goed in te kunnen zetten is een continurooster zeer gewenst. We gaan dus met de 
MR aan de slag om tot een  behoeftepeiling bij  de ouders te komen. Omdat de meningen van de 
ouders (17 voor 14.00 en 43 voor 14.15) en de leraren verdeeld zijn komen we uit op een testfase 
waarin we van de zomervakantie tot de herfstvakantie tot 14.00 uur naar school gaan en van de 
herfstvakantie tot de kerstvakantie tot 14.15. Dit om te kijken hoe beide tijden door ouders, leraren en 
leerlingen ervaren worden. In december 2020 wordt dan een beslissing genomen. 
 
Er wordt een ouderavond gepland om ouders te informeren over het nieuwe onderwijs, maar door 
corona vindt die veel later plaats dan gepland. Ook wordt er ingezet op een verbouwing die in 
2020-2021 hopelijk uitgevoerd gaat worden. 
 
Daarnaast zijn we als MR betrokken bij meerdere sollicitatierondes om nieuwe leerkrachten aan te 
trekken. Dit worden;  Lotte (zij vervangt Silvy in 2020-2021) en Celine (komt naast Trudie voor 4-5). 
Ook Marta komt als onderwijsassistent (ter ondersteuning van Trudie en Celine). 
Frank gaat minder werken maar draait op woensdagochtend wel mee als onderwijsassistent.  
 
In de GMR wordt het ziekteverzuim besproken en werken ze aan een media protocol voor veilig 
internetgebruik. We lezen dit document door en leggen het voor aan de ouders van groep 5,6,7 en 8. 
Ook wordt er een social media protocol gemaakt dit is een paraplu-document; daarnaast hanteren 
we een specifiek leerling protocol. 
 
We bespreken nog het koersplan, de begroting, en de Raad van toezicht komt op bezoek. Zij is, net 
als de inspectie van het onderwijs onder de indruk van het gegeven onderwijs en de zelfstandigheid 
van de kinderen bij ons op school. Kwaliteitsbeleid wordt gebaseerd op opbrengsten, vragenlijsten 
voor ouders, medewerkers en leerlingen (groep 6-7-8) en zelfevaluatie. 
 
En dan is er Corona, wat het onderwijs een stuk gecompliceerder maakte. Dus wordt er extra 
vergaderd via zoom na de persconferentie van de premier. Als de kinderen weer naar school gaan 
besluiten we voor halve dagen te gaan. Uit de voorgaande periode is gebleken dat veel kinderen zo 
regelmatig mogelijk hun leerkracht zouden moeten zien en liefst dagelijks. Er is ook een groep ouders 
die ons wijst op het advies vanuit de overheid, maar als MR blijven we bij het eerder ingenomen 
standpunt.  
Als alle kinderen weer hele dagen naar school gaan, moeten we vervroegd naar een continurooster 
om zo weinig mogelijk verkeer van en naar school te genereren en omdat ouders de T.S.O niet meer 
mogen leiden..  
 
Aan het einde van het schooljaar laat Jacqueline van Schagen weten dat ze gaat stoppen als MR-lid 
en er worden verkiezingen gehouden. Paul van Baar volgt haar op. 


