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MR-leden en hun functie: 

- Teamgeleding: Monique Dersjant, Daniëlle Straver en Klaske Zwakkenberg. Vanwege ziekte is Klaske 

een groot deel van het jaar afwezig geweest en Daniëlle enkele maanden. 

- Oudergeleding: Ilse Schipper, Jacqueline van der Linden en Erik van der Kooi.  

- Erik heeft de functie van voorzitter ingevuld. 

- Ilse heeft de functie van vice-voorzitter en secretaris ingevuld.  

- Klaske heeft de functie van secretaris ingevuld. Bij haar afwezigheid is dit ingevuld door Jacqueline. 

- Ilse is aan het einde van haar zittingsperiode van 3 jaar gekomen en neemt afscheid.  

- Monique is aan het einde van haar zittingsperiode van 3 jaar gekomen en neemt afscheid.  

Algemeen 

Het schooljaar 2020-2021 kenmerkte zich vanuit de MR als improviseren. De gebruikelijke jaaragenda 

kon voor een deel de spreekwoordelijke prullenbak in. Corona bleek opnieuw van grote impact. Uit de 

overheidshoed werd iets nieuws getoverd: het NPO-plan (Nationaal Programma Onderwijs). We 

hebben het vertrek van Valerie gehad en gelukkig direct een goede nieuwe (interim-)directeur, Peter, 

mogen verwelkomen. Vooraf leek nieuwbouw een belangrijk agendapunt, maar dit kenmerkte zich 

door stilte en uitstel. En we hadden zelf te kampen met zieke leden. Niettemin hebben we naar onze 

beleving volop kunnen bijdragen in positief kritische terugkoppeling op het schoolbeleid en initiatieven 

ontplooid tot ouderraadpleging. Ook hebben we dit jaar weer diverse vragen en opmerkingen van 

ouders gehad en enkele gasten op onze MR-vergaderingen mogen verwelkomen. Allen dank daarvoor!   

Helaas hebben we dit jaar ook persoonlijk leed ervaren. Compleet onverwacht verloren wij Jerry. En 

later in het schooljaar overleden twee teamleden werkzaam op onze zusterscholen. Verdrietige 

gebeurtenissen waar indrukwekkend bij is stilgestaan.  

In het schooljaar 2020-2021 is de MR 10 maal via Microsoft Teams ter vergadering bijeengekomen. 

Verder is er tussen de vergaderingen door veelvuldig overleg geweest. Bij de start van het schooljaar 

is de jaaragenda vastgesteld voor terugkerende onderwerpen als het schoolplan, formatieplan, 



begroting, personeelsbeleid, Citoscore en nieuwbouw alsmede (in opvolging op 2019-2020) het 

ambitiegesprek. Daarnaast was er reeds een bijzonder punt: visitatie van Het Kan!. Onderstaand 

lichten wij selectief enkele punten nader toe.  

Instemming en advies 

De medezeggenschapsraad dient instemming te verlenen op een aantal zaken en heeft over veel 

andere zaken een adviesbevoegdheid. Op alle punten die ter instemming zijn voorgelegd zijn we met 

de directie tot overeenstemming gekomen. Onder meer is goedkeuring verleent voor: 

- Formatieplan (de inzet en omvang van het onderwijspersoneel voor De Kwakel) 

- Tijdelijke wijziging van schooltijden vanwege bouwwerkzaamheden (heien, uiteindelijk niet 

nodig geweest) en de maandagmorgenijzelsluiting  

- Protocol tussen schoolse opvang 

- Protocol zelftesten Onderwijsteam 

- Schoolgids (geeft basisinformatie over en inzicht in werkwijze en resultaten van de school) 

- Vakantierooster 2021-2022 (invulling van vrije dagen en studiedagen) 

- NPO-plan (de inzet van extra overheidsmiddelen vanwege Corona) 

Daarnaast hebben wij van onze adviesbevoegdheid gebruik gemaakt voor wat betreft (zonder 

volledig te zijn): 

- Schooljaarplan (de doelen op onderwijskundig gebied voor dit schooljaar, voortvloeiend uit 

het vierjarige schoolplan) 

- Begroting (de inzet van de financiële middelen) 

- Schoolondersteuningsprofiel (blauwdruk van basis en extra ondersteuning voor kinderen) 

- Communicatie over allerlei zaken door school aan ouders 

 

Visitatie Het Kan! (Cito-opbrengsten) 

Binnen de Kwakel is de afgelopen jaren een dalende trend te zien bij de Cito-resultaten. Dat past niet 

bij het ambitieniveau van de school. Reeds vorig schooljaar is (onder meer) besloten tot het inwinnen 

van extern advies. Het adviesbureau Het Kan! is gespecialiseerd in Jenaplanonderwijs en heeft De 

Kwakel in september en oktober 2020 bezocht. Uit het onderzoek van Het Kan! zijn een aantal parels 

en puzzels gebleken. De parels zijn de stevige verankering van de 3-jarige stamgroepen, een 

gedreven team en goed pedagogisch klimaat voor de kinderen. Het Jenaplanconcept wordt goed 

toegepast. De puzzels liggen op het vlak van het didactisch handelen. Daarin zijn een aantal 

verbeterpunten gesignaleerd die worden opgepakt.  

Helaas heeft Corona daarna opnieuw zijn invloed op het schooljaar doen gelden. De Cito-

opbrengsten zijn daardoor minder eenvoudig te interpreteren. Maar de indruk is, dat de dalende lijn 

is gestabiliseerd. De ambitie blijft onverminderd om de Cito-resultaten te verbeteren. Ook de MR zal 

hier aandacht voor blijven houden.  

Begrotingscyclus 

De MR heeft dit schooljaar ingezet op een verbetering van de behandel- en aanleverstructuur van de 

schoolbegroting. Dit in het licht van de verwachte wetswijzing per 1 januari 2021 waarbij de 

(meerjaren)schoolbegroting van adviesrecht tot recht van instemming zou worden uitgebreid. Te 

elfder ure is die wetswijziging door de overheid uitgesteld en aan het nieuwe kabinet gelaten. 

Niettemin wordt deze nog wel verwacht. De overkoepelende Laurentius Stichting heeft ons in 

antwoord hierop verzocht mee te denken over de invulling van deze nieuwe taak via de opgerichte 



financiële commissie als onderdeel van de gemeenschappelijke MR (GMR). De 

medezeggenschapraad pakt dit graag op om haar nieuwe (te verwachten) taak goed te kunnen 

uitvoeren.  

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO-plan) 

Als gezegd, van overheidswege is er een groots NPO-plan uitgerold. Er wordt een ongekend budget 

ter beschikking gesteld om de gevolgen van corona op het onderwijs aan de kinderen te 

verminderen. Dit plan is met ongekende snelheid ingevoerd. In maart is het NPO-plan bekend 

gemaakt. In april diende er een schoolscan te zijn uitgevoerd van een probleem- en behoefteanalyse. 

Op basis van die schoolscan is in mei aan de hand van een keuzemenu een lijst van (mogelijke) 

interventies opgesteld hetgeen in juni/juli is uitgewerkt in een schoolprogramma. De schooldirectie 

heeft dit in overleg met de MR voortvarend opgepakt. In een extra MR-vergadering is hier uitvoerig 

aandacht aan besteed. Het NPO-schoolprogramma zal tevens van grote invloed zijn op het 

schoolplan 2021-2022 (en opvolgend schooljaar). Zodat dit punt vooralsnog prominent op onze 

agenda zal blijven staan.   

Professionalisering MR 

In het kader van haar eigen ambitie tot verdere professionalisering is de MR sinds dit schooljaar 

aangesloten bij de MR-academie. Voor elke vergadering is in onderling overleg een (online)cursus 

gevolgd. Dit naar alle tevredenheid van de MR-leden. Wij zullen ons lidmaatschap bij de MR-

academie in 2021-2022 voortzetten.  

In het verlengde hiervan zijn diverse (basis)stukken, zoals het MR-statuut, MR-reglement en ons 

huishoudelijk reglement opnieuw bekeken en vastgesteld.   

Vanuit Stichting Laurentius is een onlineplatform opgezet, waarin wij onder meer ons eigen 

Microsoft Teams omgeving hebben verkregen. Dit stelt ons in staat om meer overeenkomstig de 

mogelijkheden van deze tijd met elkaar te overleggen en onze stukken te archiveren.  

Ouderenquête 

De MR heeft dit schooljaar op eigen initiatief twee ouderenquêtes opgezet. De eerste ging over 

ervaring van ouders met het thuisonderwijs. De tweede over verkeersveiligheid rondom school. Dit 

mede naar aanleiding van opmerkingen van betrokken ouders. Op beide enquêtes is een groot 

response gekomen. Hieruit zijn zinvolle tips gekomen en is het inzicht van school en MR in deze 

problematiek vergroot. Daarbij heeft in november 2020 een oudertevredenheidsonderzoek 

plaatsgevonden. De MR blijft alert op de opvolging van de resultaten van deze onderzoeken. 

Nogmaals hartelijk dank voor jullie vele reacties! 

Slot 

Graag danken wij directie, teamleden en ouders voor hun geweldige inzet in het afgelopen jaar. Het 

was een intensief jaar. ‘Minder is meer’ is een gevleugelde uitdrukking geworden. Voor het nieuwe 

schooljaar zien wij alweer genoeg uitdagingen. Deze pakken wij graag weer samen met school op. In 

het komende schooljaar komen Mirjam Schrijvers (stamgroepleider) en Irma van Leeuwen (ouder) de 

MR versterken. Maar nu eerst welverdiende rust.  

Wij wensen kinderen, ouders, teamleden en directie een hele fijne zomervakantie toe. En we zien 

iedereen graag weer fit en gezond aan de start van het nieuwe schooljaar. 

 


