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Jaarverslag MR schooljaar 2020-2021

1. Inleiding
Dit jaarverslag beschrijft de onderwerpen die in de Medezeggenschapsraad (MR) van de Wilhelminaschool aan de
orde zijn gekomen in het schooljaar 2020-2021. Het verslag dient ter informatie en verantwoording aan iedereen die
belang heeft bij het werk van de MR of daarin geïnteresseerd is.

2. Organisatie van de MR in 2020-2021

Samenstelling Medezeggenschapsraad en taakverdeling
Naam Geleding Functie
Marjolein Pietersen Leerkracht Secretaris/notulist
Ineke Hanse Leerkracht Secretaris/notulist
Els van Rossum Leerkracht Secretaris/notulist
Willy-Janne Verlaan Ouder Lid
Tjeerd van der Meulen Ouder Lid
Karen Stehouwer Ouder Voorzitter

Overleg
Schooljaar 2020-2021 is voor de Wilhelminaschool en de MR een hectisch jaar geweest met de afronding van het
schoolplan, een interim en een nieuwe directeur, plannen voor nieuwbouw en tijdelijke huisvesting, en thuisonderwijs
vanwege corona. De MR is in het schooljaar 2020-2021 maar liefst 12 keer bij elkaar geweest voor overleg. Vanwege de
coronamaatregelen heeft de MR vooral digitaal vergaderd via Google Meet.
In plaats van de gezamenlijke GMR -MR vergadering in het najaar, heeft de GMR een belronde gedaan. De voorzitter1

heeft het een GMR lid gesproken over actuele onderwerpen voor de Wilhelminaschool en onze manier van werken. De
MR kon niet deelnemen aan het gezamenlijke MR-GMR overleg in mei 2021.

Structuur overleg MR / Directie
De schooldirecteur is geen onderdeel van de MR, maar wel de belangrijkste overlegpartner. Om vrijheid van spreken
binnen de MR te verzekeren is de directeur niet bij alle MR vergaderingen, of niet de gehele vergadering aanwezig. De
(interim) directeur sloot aan bij het MR overleg afhankelijk van agendapunten.
De voorzitter heeft regelmatig vooroverleg gehad met de directeur. Daarnaast wordt de MR geïnformeerd over de
lopende zaken binnen het team via de interne weekbrief.

Tijdens de periode van de interim-directeur, heeft de voorzitter maandelijks overleg gehad met de directeur van de
SPCO over de nieuwbouw en tijdelijke huisvesting.

Onderwerpenplanning
De MR onderwerpenplanning is in september 2020 geactualiseerd. Aan het begin van jaar zijn een aantal
onderwerpen van het vorige jaar afgerond waaronder het jaarplan 2020-2021, jaarverslag 2019-2020, vaststelling
vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Punten die dit jaar extra zijn toegevoegd: plusonderwijs (implementatie),
schoolplan 2020-2024 en het toetsbeleid. Daarnaast hebben de nieuwbouw, de tijdelijke huisvesting en de
coronamaatregelen de agenda gedomineerd.

Verslag
Notulen van alle vergaderingen zijn beschikbaar/opvraagbaar en gedeeld met de GMR. Daarnaast heeft de MR in
schooljaar 2020-2021 wederom na elk overleg de belangrijkste onderwerpen gedeeld met de ouders via een bericht in
de nieuwsbrief, en met het team via inbreng in de teamvergadering.

1 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vervult de medezeggenschap van teamleden en ouders op schooloverstijgend
niveau voor de SPCO Groene Hart.
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3. Verslag inhoudelijke onderwerpen

Coronamaatregelen en thuisonderwijs
Het gehele schooljaar heeft de school te maken gehad met coronamaatregelen. De SPCO bepaalt grotendeels de
richtlijnen voor haar scholen rondom thuisonderwijs en onderwijs op school tijdens de pandemie. Hierin volgt de SPCO
de adviezen van de PO-raad. Half december ging een tweede lockdown periode in en moest worden overgeschakeld
op thuisonderwijs.

De MR is steeds goed geïnformeerd over de richtlijnen en is enkele keren geraadpleegd over de invulling van
maatregelen op de Wilhelminaschool. De MR was blij te zien dat in deze 2e periode van thuisonderwijs extra zorg werd
geregeld voor kwetsbare kinderen en kinderen waarvoor het thuisonderwijs moeilijk te regelen was en dat er in alle
groepen meer contact werd georganiseerd tussen de kinderen en de leerkracht. De MR heeft adviezen meegegeven
over online klassikale instructie en veiligheid online (mediawijsheid).

De overheid heeft via het National Programma Onderwijs (NPO) extra geld beschikbaar gesteld voor het inhalen van
opgelopen achterstanden. De MR heeft instemmingsrecht op deze plannen. De Wilhelminaschool heeft eerst een
inventarisatie (schoolscan) gedaan van achterstanden en behoeften. Op het daaruit volgende plan voor de
NPO-middelen heeft de MR ingestemd. De MR heeft de directie gevraagd om tussentijds extra te rapporteren over de
voortgang van het plan in aanvulling op de gebruikelijke rapportage aan het einde van het jaar. Daarbij zal ook de
financiële verantwoording worden afgelegd, omdat de MR wordt geacht daarop toe te zien.

Nieuwbouw
De MR heeft adviesrecht op de bouwplannen bij de nieuwbouw en op de vervangende huisvesting. De directie heeft
een informerende rol tijdens het hele proces. De MR bewaakt onder andere de betrokkenheid van het team, zodat de
school ontworpen wordt naar de wensen en onderwijsvisie van de gebruikers. Een MR-lid was aangesloten bij de
ontwikkelgroep nieuwbouw om haar adviesrol optimaal te kunnen invullen.

In de periode van de interim-directeur heeft de voorzitter van de MR het overleg met de bestuurder van de SPCO over
de nieuwbouw en tijdelijke huisvesting voortgezet. Dit overleg zorgde voor tijdige informatievoorziening ten aanzien
van de ontwikkelingen en inzicht in kritische momenten om onze adviesrol in te vullen, zoals bij het voorlopig en
definitief ontwerp welke najaar/winter 2020/2021 zijn opgesteld. Over het algemeen is de MR goed geïnformeerd over
voortgang en in de gelegenheid gesteld om tussentijds advies te geven. De samenwerking werd wel aanzienlijk
soepeler, nadat Dianne was gestart als nieuwe directeur en de lijntjes weer korter werden.

De MR heeft advies gegeven op de volgende fase documenten:
● Voorlopig Ontwerp (november 2020)
● Definitief Ontwerp (maart 2021)

Zowel op het VO and DO heeft de MR inhoudelijke adviezen gegeven om bij te dragen aan een zo prettig en
functioneel mogelijk gebouw en terrein. Over de Bestekfase is de MR geïnformeerd.

Tijdelijke huisvesting
Nadat de MR in schooljaar 2019-2020 haar advies had uitgebracht over de tijdelijke huisvesting, heeft het nog tot 24
juni 2021 geduurd voordat de gemeente definitief heeft besloten over de tijdelijke locatie van de school. De MR heeft
getracht dit besluit te bespoedigen door het trage optreden van de gemeente aan te kaarten bij enkele fracties in de
gemeenteraad van Woerden en samen met de Schoolraad een brandbrief te sturen. Daarop volgde een gesprek met
de wethouder. Dit heeft er in ieder geval mede aan bijgedragen dat de urgentie van een besluit over de tijdelijke
locatie in heel de gemeenteraad duidelijk was. Dit besluit volgde dan ook snel.

Schoolplan
In het schooljaar 2018-2019 heeft de SPCO het nieuwe Koersplan (meerjaren-strategieplan) vastgesteld. Hierin is
meegedacht door werkgroepen, teams en vertegenwoordiging van ouders. In 2019-2020 is dit proces op de
SPCO-scholen opgevolgd door het opstellen van het Schoolplan waarin de school specifieke beleidsdoelstellingen
worden geformuleerd voor de periode 2020-2024. De MR is al vanaf schooljaar 2019-2020 betrokken bij het opstellen
van het schoolplan. In oktober 2020 lag het schoolplan voor ter instemming van de MR. Na enkele aanpassingen heeft
de MR ingestemd met dit plan.
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Ouderbijdrage en OR begroting
De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de vrijwillige ouderbijdrage. Aangezien de ouderbijdrage bij
voorkeur wordt ontvangen voor de start van het schooljaar, hebben we besloten om voortaan de OR-begroting voor de
zomervakantie te agenderen. Daarom hebben we dit jaar 2x de OR op bezoek gehad in onze MR vergaderingen.

In oktober 2020 hebben de voorzitter en penningmeester van de OR hebben kort verslag gedaan van de realisatie van
de plannen in het vorige jaar en lichten in een vergadering de nieuwe plannen en bijbehorende begroting toe. Door de
corona zijn veel activiteiten niet doorgegaan, maar de OR heeft diverse leuke alternatieve activiteiten kunnen doen.
Voor schooljaar 2020-2021 werd opnieuw een reservering opgenomen voor het nieuwe schoolplein. Evenals vorig jaar
stemden we hiermee in onder de voorwaarde dat voor de hogere groepen een compensatie plaatsvindt, omdat deze
kinderen niet meer op het nieuwe plein zullen spelen. Dat is opgevolgd door de OR.

In juli 2021 heeft de OR haar plannen voor het huidige schooljaar 2021-2022 gepresenteerd. De oudergeleding van de
MR heeft ingestemd met een ongewijzigde ouderbijdrage met wederom compensatie voor groep 8. We stemden ook
in met het voorstel om ouders de kans te geven extra bij te dragen aan de OR-begroting in de vorm van een vrijwillige
extra solidariteitsbijdrage. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met het alloceren van een deel van de
reserve op de OR-rekening aan de inrichting van het nieuwe schoolgebouw en plein. We hebben hierbij geadviseerd
een maximumbedrag te bepalen, zodat een gezonde reserve op de OR-rekening overblijft. Daarnaast adviseren we om
een plan met begroting te maken voor de benodigde investeringen, zodat deze meer concreet en realistisch worden
begroot.

Onderwijsaanbod meerbegaafden
In het voorgaande schooljaar (2019-2020) werd de MR geïnformeerd over het onderzoek naar het onderwijsaanbod
aan kinderen die extra uitdaging nodig hebben en het plan dat is opgesteld ter verbetering. In navolging daarop is het
afgelopen schooljaar (2020-2021) toegelicht hoe de gemaakte plannen nu worden uitgevoerd. Er is uitgelegd hoe er nu
via 3 lijnen extra aanbod wordt gerealiseerd: via leerlijnen in de klas (verkorte instructie en verdieping), via de
Verrekijkers buiten de klas (gericht op studievaardigheden) en via de Day-a-Week School buiten de school.

Overige zaken
● De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de schoolgids 2020-2021 en de schoolgids 2021-2022.
● De MR heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2019-2020 en het jaarplan 2020-2021.
● De MR heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2020-2021 en ingestemd met het jaarplan 2021-2022, inclusief

de voorgestelde nascholing voor het team en de inzet van de NPO gelden.
● De MR heeft ingestemd met de schoolbegroting 2021.
● De MR is geïnformeerd over het proces van de formatie en hoe de wensen van individuele teamleden kunnen

worden meegenomen in deze jaarlijkse puzzel. Er is uitgebreid gesproken over het nieuwe systeem van formeren
op basis van kosten in plaats van FTEs. De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met de formatie en de
middelen die daarvoor worden ingezet.

● De MR heeft ingestemd met de jaarkalender 2021-2022 inclusief vakantierooster en studiedagen.
● De MR heeft input geleverd op de ouderenquête en de resultaten besproken.
● De MR is geïnformeerd over de uitkomsten van de leerlingenenquête.
● Via deelname in de BenoemingsAdviesCommissies (BAC) heeft de MR geadviseerd over de aanstelling van de

nieuwe directeur, de nieuwe IB-er en de nieuwe bovenbouwleerkracht.
● De MR heeft gesproken over het toetsbeleid van de school: waarom toetsen, hoe resultaten te gebruiken en hoe

de resultaten te communiceren naar ouders.
● De MR is veelvuldig geïnformeerd over de dynamiek in bepaalde groepen en de daarop genomen acties om een

veilige leer- en werkomgeving te garanderen.
● De MR is geïnformeerd over de nieuwe managementstructuur van het team. In plaats van een managementteam

wordt nu gewerkt met experts. Op deze manier wordt meer betrokkenheid gecreëerd en gebruikt gemaakt van
ieders talenten.

● 2 MR leden hebben deelgenomen aan de basiscursus Medezeggenschap.
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