
   
  
 
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2019-2020 
  
Voor u ligt het jaarverslag 2019/2020 van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Het Anker. De MR 
heeft instemmings- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding adviseert en, na overleg, instemming 
verleent of onthoudt aan voorstellen van de schoolleiding. Lopende het schooljaar is de medezeggenschapsraad 
zesmaal bijeengeweest.   
In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording af over de activiteiten en de resultaten in het 
schooljaar 2020/2021. In dit jaarverslag wordt aangegeven wie er zitting hadden in de MR en waar we ons 
afgelopen schooljaar mee bezig hebben gehouden.   
 
De leden van de MR   
De MR bestaat uit 7 leden: 3 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 3 vertegenwoordigers van 
de leerkrachten (personeelsgeleding). Daarnaast is vanuit de directie 1 lid afgevaardigd.  
Voor het schooljaar 2020/2021 was de samenstelling als volgt:   
 
Oudergeleding:   

• Samirah Pel (vz) 
• Tessa van Veldhuizen (secr) 
• Annalies Houwing 

 
Personeelsgeleding:   

• Nienke Kok   
• Sandra Neinhuis  
• Cor Griffioen 

 
Adviserend lid directie:   
Klarie Zwarteveen   
 
Samenwerking met de directie   
De taak van de MR is de belangen van ouders en personeel te behartigen bij de vorming of bij de uitvoering van 
het beleid door de directie. Dit is een continu proces van wederzijds respect en vertrouwen.   
Directielid Klarie Zwarteveen is daarbij adviserend lid, dat wil zeggen dat zij geen stemrecht heeft, maar wel 
aanwezig is om schoolontwikkelingen toe te lichten en advies kan geven/ mee kan praten over besproken 
voorstellen. De MR heeft het gevoel dat er in alle overleggen in alle openheid gesproken is.   
   
Samenstelling MR en wisselingen  
Er zijn in het afgelopen jaar diverse wisselingen geweest binnen de MR. Uiteindelijk is het gelukt de MR weer 
voltallig te krijgen.  
  
Veelvoorkomende onderwerpen   
In vogelvlucht de (veelvoorkomende) onderwerpen van het afgelopen jaar; 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Er heeft in het afgelopen jaar een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Hier kwam vanuit de kinderen de 
wens voor meer creatieve vakken in naar voren.  
Door nieuwe leerlijnen (klei en kunst) wordt er gehoor gegeven aan de wens van de kinderen om meer creatief aan de slag te 
gaan. 
Daarnaast wordt door het blijven inzetten van de gouden en zilveren weken (Kiva), het samenwerken van kinderen in 
coöperatieve werkvormen geïnvesteerd op de positieve onderlinge contacten in de klassen.  
 
Ouderbetrokkenheid 
Dit blijft een terugkerend onderwerp. Er zal gezocht moeten worden naar nieuwe manieren om ouders te betrekken, nu 
gebleken is dat voor het ouderpanel te weinig animo is.  
De informatieavonden aan het begin van het schooljaar trekken wel veel ouders.  
 
Huisvesting   
Halverwege het schooljaar was het wissellokaal af. Dit betekende dat tijdens schooluren het Anker en erna de 
SKSG gebruik konden gaan maken van een gezamenlijk lokaal. Door kastdeuren om te draaien krijgt het lokaal en 
andere sfeer en komen de passende materialen tevoorschijn. Tot dusver zijn beide partijen zeer tevreden! Een 
creatieve manier om het gebrek aan lokalen op te lossen.  
 
IKC- ontwikkeling  



Het afgelopen jaar hebben we het meerdere keren gehad over het Integraal Kindcentrum. Dat is 
een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en 
welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. 
Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie, waarbij er voor kinderen van 3 t/m 12 jaar in een doorgaande lijn 
wordt geboden die werkt voor, tijdens en na schooltijd.  
 
Corona 
Corona zette het schooljaar op z’n kop. Ineens zaten alle leerlingen en leerkrachten thuis. De school bood 
voldoende middelen aan alle leerlingen om thuis te kunnen werken. 
Daarnaast werd er met spoed gezamenlijk met andere scholen en de SKSG een noodopvang opgezet voor de 
kinderen van ouders in vitale beroepen en/of kwetsbare gezinnen.  
Afhankelijk van de geldende maatregelen werden er plannen bijgesteld en uitgevoerd.  
Voor het brengen/halen zijn de groepen gesplitst in een A en B groep, om te voorkomen dat de groep 
wachtende ouders te groot wordt. Dit bleek een goede zet en ouders houden zich goed aan deze afspraken.   
Voor het schooljaar 2020-2021 zal het een nieuwe uitdaging zijn om ouders betrokken te houden zonder dat zij 
het schoolgebouw in kunnen.  
 
Personeel – werkdruk 
Dit onderwerp wordt iedere vergadering besproken. Afgelopen jaar is het gelukt de formatie rond te krijgen en 
stabiel te houden. Bekende vervangers daar waar nodig.  
Voor de leerkrachten heeft Corona, naast de zorgen om de eigen gezondheid, gezorgd voor grote uitdagingen. 
Eerst in het vormgeven van ‘leerkracht op afstand’. Zoeken naar werkende middelen voor thuisscholing. 
Vervolgens halve klassen op school en daarna weer hele klassen, maar met veel aandacht voor afstand en de 
handhygiëne. Het was fijn dat de leerlingen na de meivakantie weer naar school konden komen. Hiermee is het 
schooljaar wel positief afgesloten.  
 
Portfolio 
Dit jaar is gestart met het portfolio. Een nieuwe manier om het rapport op te tekenen. Er zal vanuit het kind wat 
geschreven worden en vanuit de leerkracht. Dit zal doorgaan in het schooljaar 2020 – 2021. 
  
Evaluatie schooljaarplan 2018/2019 schooljaarplan 2019/2020 en MIP   
Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het schooljaarplan de begroting en de MIP, (materiële 
investeringsplanning). Net als elk jaar hebben we gezamenlijk een kritische blik over alle plannen laten gaan en 
daar waar nodig instemming verleend.   
 
Terugblik   
Wij kijken als MR terug op een bijzonder (vergader)jaar dat uiteindelijk voornamelijk in het teken van Corona 
heeft gestaan. 
Maar zowel daarvoor als erna hebben we prettige overlegmomenten gehad, waarin de openheid centraal stond. 
Het bespreken van zowel de verbeterpunten, de lopende situaties, uitdagingen en goede zaken; alles komt op 
tafel. Er wordt gezocht naar mogelijkheden en de verbinding tussen school – kind – ouders.  
Komend jaar willen we dit graag zo voortzetten.    
  
  
  
 


