
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020-2021 
  
Voor u ligt het jaarverslag 2020/2021 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 continue 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  
Nadat er eind schooljaar 2020 bij de oudergeleding 2 nieuwe ouders waren aangeschoven, heeft Antoinet Afman 
vanuit de personeelsgeleding afscheid genomen en heeft Cor Griffioen haar plek ingevuld. Weer een man in ons 
midden! 
  
Veelvoorkomende onderwerpen   
In vogelvlucht de (veelvoorkomende) onderwerpen van het afgelopen jaar; 
 
Corona – personeel - werkdruk 
Ook dit schooljaar was corona, personeel en werkdruk een terugkerend onderwerp. Deze thema’s waren zo met 
elkaar verbonden, dat ze ook hier gezamenlijk beschreven worden. 
Corona, het testen op corona, verkoudheden, wisselend beleid vanuit de overheid; het hield ons allemaal bezig 
en dat speelde ook op school voor iedereen een grote rol. Het aantal besmettingen binnen de klassen liep 
halverwege het jaar op, waardoor school, met ieders gezondheid voorop, besloot te sluiten. Dit viel nagenoeg 
samen met de lockdown vanuit de overheid.  
Doordat zowel leerkrachten, leerlingen als ouders nu ervaren waren in de thuisscholing, kon dit goed vorm 
gegeven worden. Dagelijks was er contact tussen leerkracht en leerling. Deze structuur is als positief ervaren.  
Op het moment dat iedereen, in groep A en B, weer op school mocht komen, waren de mondkapjes, 
handhygiëne  en afstand houden een belangrijk thema.  
Ouders konden in deze periode de kinderen niet naar binnen brengen. Zowel kinderen als leerkrachten hebben 
hierdoor ook rust en groei in zelfstandigheid ervaren. Om helder te krijgen welke wensen ouders hierbij hebben, 
is er een enquête gehouden. Veel ouders hebben deze enquête gebruikt om hun wensen kenbaar te maken. 
Voor vrijwel alle ouders geldt dat zij de kinderen niet meer dagelijks binnen hoeven te brengen. Binnen de 
directie van school zullen de resultaten van de enquêtes ouders en leerkrachten gebundeld worden en dan tot 
een plan komen.  
 
Ook deze periode is er noodopvang geboden. Ditmaal werd er noodopvang geboden aan kinderen van de Borgh, 
de Vlieger en Het Anker. Hierdoor waren de meeste kinderen bekend, eigen kinderen in beeld en waren de 
lijntjes met ouders  kort.  
Deze vorm van noodopvang, in samenwerking met de SKSG, is als erg prettig ervaren. 



 
 
Ouderbetrokkenheid 
Corona maakte het contact tussen ouders en school extra lastig. Gelukkig werd er voor de informatieavond een 
vorm gevonden, waarbij de ouders van de A- en B groep wisselend in de klas zaten om informatie te ontvangen. 
Hier werd dan door de ouders ook goed gebruik van gemaakt.  
In de rest van het schooljaar werd er gebruik gemaakt van het videobellen of een extra telefoontje.  
Ook voor de MR blijft het zoeken naar de zichtbaarheid van de oudergeleding. Wel hebben we gemerkt dat 
ouders ons, wanneer nodig, weten te vinden via de mail. 
 
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. 
De SKSG, De Borgh en Het Anker hebben diverse keren om de tafel gezeten om de plannen vorm te geven. 
Corona heeft voor vertraging in dit proces gezorgd, maar nog steeds is de wens groot dit vorm te gaan geven. 
 
Huisvesting 
Vanwege de groei van het aantal leerlingen op Het Anker, blijft dit onderwerp van gesprek. Ook in combinatie 
met de Borgh en de SKSG en de wens om gezamenlijk een mooi IKC neer te zetten.  
De mogelijkheden blijven onderzocht en de gesprekken met de gemeente zijn nog steeds gaande.  
 
Formatie 
De vacatureruimte die ontstond na het vertrek van 3 collega’s is volledig opgevuld. Voor de verdeling van de 
leerkrachten is het mogelijk gemaakt om de nieuwe collega’s te koppelen aan de ervaren leerkrachten, die dan 
kunnen fungeren als maatje.   
 
Portfolio 
Eind van dit schooljaar hebben alle leerlingen een portfolio mee naar huis gekregen. De leerlingen zijn hierin 
meer onderdeel van en betrokken in het samenstellen van de inhoud. 
  
Evaluatie schooljaarplan 2019/2020, schooljaarplan 2020/2021 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   
Als MR hebben we video bellend contact kunnen houden. Dit contact verloopt prettig en open. Voor ieder is er 
ruimte om te vertellen en er wordt goed naar alle partijen geluisterd.  
Wederom hebben we een schooljaar achter de rug waarin corona ons bezig heeft gehouden.  
Maar geeft ook reden om complimenten uit te delen, want wat is dit door zowel leerkrachten, leerlingen en 
ouders veerkrachtig opgepakt!!  
 
  
  
  
 


