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1. Samenstelling van de MR. 

 

De raad bestond in de periode augustus 2019- augustus 2020 uit: 

Ouderleden:  

▪ Erik van den Berg, voorzitter.  

▪ Joris Mols, lid 

 

Teamleden: 

▪ Caroline van den Berg, lid en secretaris 

▪ Marloes van der Hoeven, lid en medenotulist  

 

2. zittingsduur en zittingstermijnen. 

 

 

Erik van den Berg Ouderlid Woerden voorzitter 1e  periode Tot aug. 2023 

Joris Mols Ouderlid Woerden  1e periode Tot aug. 2023 

Caroline van den Berg Teamlid Woerden Secretaris 5e  periode Tot aug. 2021 

Marloes van der 

Hoeven 

Teamlid Woerden medenotulist 1e   periode Tot aug. 2022 

Nanette Jansen GMR- lid werkgroep 1e periode Tot aug. 2023 

Conan verhoeven GMR- lid  

 

 1e periode Tot aug. 2023 

De MR is blij dat zij en de GMR weer op volle strekte zijn. 

 

3. Vergaderfrequentie en onderwerpen. 

 

De MR bestaat uit twee deelraden, te weten deelraad “De Schakel” en deelraad “De Wijde 

Blik”. 

De deelraad “De Schakel” heeft dit jaar 8 keer vergaderd waarvan één gezamenlijke 

vergadering met de deelraad  “De Wijde Blik”. 

In onderstaand verslag wordt er uitsluitend gesproken over punten die in de deelraad “De 

Schakel” aan bod zijn gekomen. 

 

De volgende jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn besproken: 

➢ Schoolbegroting/ jaarrekening. 

➢ Schoolformatieplan. 

➢ Schoolontwikkeling/ schoolgids. 

➢ Nascholingsplan personeel. 

➢ Rooster vakantieplanning. 

➢ Informatievoorziening aan ouders 

➢ Jaarplanning MR/directie. 

➢  werkverdelingsplan

 

Daarnaast zijn er onderwerpen aan bod gekomen, die aandacht vroegen, zoals:  

➢ Communicatie MR met directie, team, ouders en OV. 

➢ Het samenwerken met de deelraad van “De Wijde Blik” in Kamerik. 
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➢ Personele zaken, met name de implementatie nieuwe directievoering. 

➢ Leerlingaantalontwikkeling. 

➢ TSO. 

➢ Continurooster.  

➢ Veranderingen in het onderwijs rond het COVID- 19 virus. 

➢ HB onderwijs 

➢ Klimaatbeheersing 

➢ Kwaliteitsonderzoek Kalisto 

➢ Derde kleutergroep 

➢ kindcentrum 

 

Een verslag van deze onderwerpen is terug te vinden in de notulen die na iedere vergadering 

gemaakt zijn. Deze zijn op te vragen bij de secretaris van de MR. 

 

 

4. kort verslag rond de belangrijkste genoemde onderwerpen. 

 

❖ Schoolbegroting: 

De jaarrekening is vastgesteld door RvT. Deze is ter kennisname besproken. 

❖ Schoolformatieplan:  

De derde kleutergroep is in januari bemand door Marloes van Straaten. De MR heeft het 

advies bij de directie neergelegd om m.i.v. het volgende schooljaar gelijk te starten met 3 

kleutergroepen. Er zijn wat verschuivingen geweest met fte’s. Jolanda Pauw heeft een 

tijdelijke uitbreiding  in de rol van kunstcoördinator, Corry Schalkwijk levert fte in en 

Caroline van den Berg maakt gebruik van de BAPO- regeling. Aan het eind van het 

schooljaar heeft de school afscheid genomen van Jorn Scharff. De school gaat in het 

nieuwe schooljaar op zoek naar een nieuwe onderwijsassistent. 

❖ Schoolplan/ schoolgids: 

De MR is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan wat gaat 

lopen tot 2023. Er zijn veel ambities waar het team aan gaat werken. 

❖ Rooster vakantieplanning: 

Formeel hoort de MR daar instemming in te geven maar uit ervaring blijkt dat daar in het 

overkoepelend orgaan PO-VO weinig mee wordt gedaan. Bij het vakantierooster van de 

Schakel blijft de MR natuurlijk wel actief betrokken. De MR heeft ingestemd met een 

meivakantie van 2 weken. 

❖ Informatievoorziening aan ouders: 

Er zijn goedgekeurde notulen voor ouders ter inzage. De MR communiceert naar de ouders 

via social schools.  De OV krijgt een vergaderoverzicht van de MR zodat er altijd punten 

meegenomen kunnen worden die belangrijk geacht worden.  

❖ Jaarplanning MR/directie: 

De MR heeft frequent vergaderd. Gedurende de coronaperiode heeft zij dit via “teams” 

gedaan. De informatie vanuit de GMR komt via de notulen. Conan Verhoeven heeft tijdens 

een vergadering aangeschoven om toelichting te geven op zaken die actueel zijn en de 

belangstelling hadden van de MR. 

❖ Nascholingsplan personeel: 

Conan Verhoeven en Mikel Severs hebben succesvol hun TOP- opleiding afgerond. 

Leerkrachten volgen individueel cursussen maar het team bekwaamd zich ook tijdens de 

studiedagen. Marloes vd Hoeven heeft met succes haar opleiding tot schoolleider afgerond. 

❖ Werkverdelingsplan: 

Het team heeft een werkverdelingsplan opgesteld voor het komend schooljaar. 

 

Onderwerpen die dit schooljaar aandacht vroegen:  
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❖ Communicatie en taakverdeling binnen de MR, naar de ouders, directie, team, GMR, OV: 

Het contact met de GMR loopt informeel via de teamvertegenwoordiging en de 

vertegenwoordiger van de ouders. Formele informatie komt via de notulen maar zijn vaak erg 

laat. 

 De oudergeleding van de MR heeft sinds augustus 2010 de financiële verantwoordelijkheid 

over het instemmen met de door de OV voorgestelde hoogte van de ouderbijdrage. 

Communicatie naar de ouders en belangstellenden is belangrijk voor de school.  

Regelmatig wordt gekeken hoe de school zich profileert en wat hierin verbeterd kan worden. 

Onze directie (Norbert Bakker en Gerard Miltenburg) is zich hiervan bewust. Social schools, 

website en ons kwaliteitsinstrument zijn hierbij belangrijke informatiebronnen. In november 

2019 is er een kwaliteitsonderzoek gedaan onder de ouders welke uitgezet is vanuit college 

van bestuur van Kalisto. Resultaten zijn besproken met de directie en daarna met de MR. 

❖ Samenwerking met de deelraad De Wijde Blik: 

 De raden zijn op de hoogte van elkaars bezigheden dankzij de notulen. Het afgelopen jaar is 

er één gezamenlijke vergadering geweest. De deelraden zoeken naar gezamenlijke punten om 

te bespreken en geven elkaar ruimte om elkaar te informeren. 

❖ Personele zaken: De MR is op de hoogte gehouden van de personele ontwikkelingen en geeft 

het team een compliment voor haar inzet en slagvaardig handelen. Vooral in de periode van 

thuisonderwijs en weer met halve klassen aan de slag, heeft het team een grote prestatie 

geleverd. Een speciale waardering naar Conan Verhoven en Mikel Severs is op zijn plaats. 

Als ICT- ers hebben zij het voor de collega’s mogelijk gemaakt om adequaat op de nieuwe 

situatie in te spelen. De MR spreekt waardering uit voor de positieve energie welke het team 

laat zien.  

❖ Nieuwe directievoering: 

Gerard Miltenburg heeft zijn pilot afgerond m.b.t. de reorganisatie in de directiestructuur. Dit 

viel samen met een andere ontwikkeling binnen waarbij de structuur in management 

aangepast wordt. Concreet houdt dit in dat m.i.v. het nieuwe schooljaar de 

meerscholendirecteuren een andere verdeling hebben. Zij worden directeur over 3 scholen. 

Dit betekent dat de scholen in een cluster komt met de Regenboog en de Willibrordusschool. 

Het heeft ook gevolgen voor de functie-inhoud van directeur en meerscholendirecteur. De 

Schakel neemt als gevolg hiervan afscheid van Gerard Miltenburg. De aanstelling van 

Norbert Bakker verandert nu definitief van 0,6 fte naar 0,8 fte conform de wensen van CvB.    

❖ Leerlingaantalontwikkeling:  

Door de vergrijzing van de samenleving staat het behoud van leerlingenaantal op alle 

basisscholen onder druk. Ook op de Schakel wordt hier veel aandacht aan besteed en waar 

mogelijk actie op ondernomen. De MR bespreekt dit met regelmaat met de directie. De school 

heeft te maken met een instroom van leerlingen uit de nieuwbouw bij het station en uit het 

centrum. De ontwikkelingen over woningbouw in de omgeving van de school worden op de 

voet gevolgd.  

❖ TSO.  

De MR realiseert zich dat er op de Schakel een goede TSO is. Er zijn veel wisselingen 

geweest binnen het TSO team maar, mede dankzij de coördinatrice Wil, de personele 

bezetting is daar nog steeds voldoende om voorlopig door te blijven gaan zoals de school 

gewend is.  Wil heeft wel aangegeven nog 1 jaar dit werk te willen doen en dan te gaan 

stoppen. Vanaf maart (cornonaperiode) is er geen TSO meer geweest op deze manier. Het 

team heet dit zelf opgelost (met hartelijke dank daarvoor vanuit de MR) tot de zomervakantie.  

Wil van Rooijen gaat nog 1 jaar dit werk doen en dan stoppen. De MR beraamt zich op de 

stappen die dan eventueel genomen moeten worden. 

❖ Continurooster. 
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Er wordt volgend schooljaar een enquête uitgezet bij de ouders. Met hulp van een kundige 

ouder wordt er een berekening gemaakt. De school gaat komend schooljaar niet draaien met 

een continurooster. Hiervoor moeten de formele stappen eerst genomen worden. Deze stappen 

worden in het schooljaar 2020-2021 gezet. 

❖ Veranderingen in het onderwijs rond het COVID- 19 virus. 

Bij verschillende punten hierboven is al het één en ander genoemd. De MR is door de directie 

goed op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. Zij heeft ingestemd met alle 

besluitvormingen die nodig waren op dit gebied. Ook hier is een compliment op zijn plaats 

naar de directie hoe zij heeft ingespeeld op alle ontwikkelingen. 

❖ HB onderwijs 

Binnen de Schakel werd hier steeds meer aandacht aan besteed. Er is een beleidsplan 

ontwikkeld en er zijn leerkrachten vrij geroosterd om met deze kinderen aan de slag te gaan. 

Binnen de Schakel wordt op dit gebied gesproken over de “flexgroep”. Lejanne de Pater gaat 

verder invulling geven aan deze nieuwe ontwikkeling binnen de school. De MR juicht het toe 

dat er binnen de Schakel op dit gebied een inhaalslag wordt gedaan. 

❖ Klimaatbeheersing 

Vanuit het bestuur is er opdracht geweest om te onderzoeken wat er op dit gebied verbeterd 

kan worden. Gerard Miltenburg heeft hier actie op ondernomen. Er blijken binnen Kalisto 

meerdere scholen met deze problematiek bezig te zijn. Er wordt nu gekeken of er een centrale 

aanbesteding kan worden gedaan.  

❖ Kwaliteitsonderzoek Kalisto 

Deze is afgerond en teruggekoppeld naar de directies. 

❖ Derde kleutergroep 

In januari is er weer een instroomgroep opgestart. De aanbeveling van de MR om in het 

nieuwe schooljaar gelijk te beginnen met een derde kleutergroep, is overgenomen. Dit hield in 

dat er tot een herverdeling van de kleuters moest worden overgegaan om zo wel heterogene 

groepen te houden. Dit is wel overwogen door de betreffende leerkrachten en de IB-er gedaan. 

❖ Kindcentrum 

De directie heeft de MR goed op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen op dit gebied. 

Aan het eind van het jaar is er vanuit de gemeente groen licht gekomen en zit de school nu in 

de aanvraagprocedure. Als alles volgens plan verloopt, gaat het kindcentrum volgend 

schooljaar gestalte krijgen. 

 

 

5. Slotopmerking. 

 

De MR hoopt samen met de directie ook volgend jaar weer te kunnen werken aan het op peil 

houden en verbeteren van de kwaliteit van de Schakel t.b.v. de leerlingen en het team. 

Verder wenst de MR de leerkrachten en de ouders een goed schooljaar 2020-2021. 

 

 

 

Lijst met afkortingen (niet alle afkortingen komen in dit jaarverslag voor): 

CvB: College van Bestuur 

MR: MedezeggenschapsRaad 

GMR: Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 

ARBO: ArbeidsOMstandigheden 

ICT: Informatie en Communicatie Technologie 

SKMN: stichting kinderopvang midden Nederland 

REC-scholen:  scholen verbonden aan het Regionaal Expertise Centrum. 

Kalisto: naam van de stichting waaronder “De Schakel” valt 

OV: OuderVereniging. 
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SPCO: Stichting Protestant Christelijk Onderwijs. 

BSO: BuitenSchoolse Opvang. 

TSO: Tussenschoolse Opvang 

IB: Intern Begeleider 

OPR: ondersteuningsplanraad 

 

 

 

Verslag door: Caroline van den Berg, secretaris MR. 

september  2020.  

 

 


