
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020-2021

Interne aangelegenheden

1. Functieverdeling MR/GMR

Personeelsgeleding Taak

Annelies Claessens

Janneke Engels Contactpersoon GMR

Jesse Scheepstra

Oudergeleding

Marc van Rijsingen Voorzitter

Sharon Cordua Notulist

Jaap-Jan Wintjes Tussentijds vertrokken als lid

2. De MR heeft in het schooljaar 2020-2021 6 vergaderingen gehad met de directie via Google Meet.

3. Per schooljaar 2021-2022  vertrekken Annelies Claessens en Sharon Cordua. Zij worden vervangen door

Lindsay van der Kruis resp. Danielle Hanegraaf. De derde vacature moet nog ingevuld worden.

4. De visie van de MR luidt:

We leveren een constructieve bijdrage aan de beleidsmatige ontwikkeling van het onderwijs van

Basisschool De Achtbaan op basis van gelijkwaardig partnerschap waarin wij onze rol nemen,

instemmend en adviserend. Alles met als doel goed onderwijs voor onze kinderen in een veilige

omgeving.
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1. Jaarplan schooljaar 2020-2021
Werken vanuit uitgangspunten/visie:
● We doen het samen
● We zijn allemaal verantwoordelijk
● We zijn allemaal deskundig

Onze maatschappelijke opdracht = kansrijk onderwijs voor alle leerlingen!
● Uitdagend en innovatief onderwijs

o Referentieniveaus en hoge verwachtingen
o Pluspunt 4 (rekenen)
o 'De leerling aan het stuur’ 

Instructies wel gezamenlijk.
o Differentiatie & kleine en grote kring

● Wereldburgerschap & Duurzaamheid
o Sociokring
o Sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid
o Gouden weken
o Engelse methode

● Professionele cultuur   
o Hoge verwachtingen
o Growth mindset
o Vernieuwde zorgstructuur

2. Schoolondersteuningsplan (SOP)

Is goedgekeurd.

3. Jaarverslag MR 2019-2020

Jaarverslag is goedgekeurd.

4. Financiën
Begroting is goedgekeurd. Positief resultaat vanwege extra subsidie door SKPO.

5. Strategische koers SKPO
De koerskaart (voorheen kwaliteitsindicatoren) geeft in één oogopslag inzicht in de ontwikkeling van de
school ten opzichte van de strategische doelen van SKPO in de planperiode 2020-2024. Deze toont aan de
hand van koerssleutels de voortgang op het gebied van kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen (onze
maatschappelijke opdracht) en ten aanzien van uitdagend en innovatief onderwijs, wereldburgerschap en
duurzaamheid, oftewel onze strategische focuspunten. Ook een aantal voorwaardelijke zaken zoals
financiën komen aan bod. De input hiervoor wordt onder andere opgehaald door jaarlijks de leerlingen,
ouders, leerkrachten en schoolleiders te bevragen.

Uitkomsten uit peilingen zijn rond het gemiddelde SKPO. Opvallende zaken zijn de achterstanden in
vaardigheids-niveau en vaardigheidsgroei bij Begrijpend lezen en Rekenen.

6. ICT-ontwikkelingen
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Er is veel aandacht besteed aan online lesgeven ingeval het nodig is. Classrooms zijn opgezet en
weekplanning is beschikbaar bij quarantaine.
Locatie Fransebaan heeft nieuwe digiborden. Locatie Normandiëlaan is telefooncentrale vervangen. Op
beide locaties is het ICT-netwerk geheel vervangen; alle klassen krijgen eigen access point.

7. Bouwplannen/verhuizing

In verband met duurzaamheid is gekozen voor volledige nieuwbouw in plaats van transformatie. Gemeente
heeft bepaald dat er geen nieuw ontwerp mag komen en reeds gemaakte kosten mogen niet opnieuw
gemaakt worden. Er is een klankbordgroep opgestart onder leiding van de architect.

8. Tussenopbrensten M metingen / IEP eindopbrengsten en IEP-analyse
Cito-toetsen: Opbrengsten worden niet gebruikt als toetsmoment maar als meting waar de kinderen

staan en worden ook niet in de rapporten meegenomen. Ouders worden wel geïnformeerd.
Deze afwijkende manier heeft te maken met de tweede scholensluiting i.v.m. COVID-19.
Hierdoor hebben de kinderen veel thuisonderwijs genoten en wil de school mogelijke
hiaten op sporen en aanpakken.

IEP eindtoets: Schoolnorm is het landelijk gemiddelde. School heeft gezien de bijzondere omstandigheden
best goed gescoord.

9. Jaarplanning/vakantierooster

Voorgestelde data zijn akkoord.

10. Concept schoolgids

Is goedgekeurd.

11. Formatie schooljaar 2021-2022

Is goedgekeurd. De formatieruimte voor schooljaar 2021-2022  is inclusief inzet van werkdrukgelden,
gemeentesubsidie VVE, extra handen en het NOP (Nationaal Programma Onderwijs).

12. Personeel

Uit dienst:

● Anke van de Ven per 1 januari 2021 met vervroegd pensioen.

● Lida Kabiry uit dienst einde schooljaar verhuizing.

In dienst:

● Amber Serrée

● Patricia Meeuwsen

● Sanne Huberts

Overig:

● Nadine van der Heijden neemt ouderschapsverlof. Sofie wordt gedetacheerd en komt met een

subdienstverband (deeltijd) in dienst
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● Brigitte Wendels 25 jaar in dienst

● Jesse Scheepstra is in verwachting

13. COVID-19/Corona

RIVM richtlijnen worden gevolgd (hygiëne maatregelen en voldoende ventilatie). Ouders mogen in de

ochtend niet meer op het schoolplein.

Invloed van de schoolsluiting op het niveau van de leerlingen is wisselend. Werken in kleinere groepen werd

door zowel de leerlingen als leerkrachten als prettig ervaren (meer ontspannen).

Goede contacten met GGD. Er is een schoolteam opgericht dat ook in het weekend bereikbaar is.

Uit GGD-rapportage blijkt dat aantallen besmettingen onder kinderen t/m 12 jaar extreem snel dalen. Alle
leerkrachten hebben voldoende zelftesten gekregen zodat 2x per week getest kan worden.
Er wordt preventief getest (sneltest via bedrijfsteststraat en niet GGD). Veel collega’s zijn gevaccineerd.
Zoveel mogelijk activiteiten zijn doorgegaan evt. in aangepast vorm. Wat betreft versoepelingen worden
altijd de PO raad richtlijnen gevolgd.
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