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Jaarverslag MR schooljaar 2019-2020  
 

Inleiding 
Dit jaarverslag beschrijft de onderwerpen die in de Medezeggenschapsraad (MR) van de Wilhelminaschool 
aan de orde zijn gekomen in het schooljaar 2019-2020. Het verslag dient ter informatie en verantwoording 
aan een ieder die belang heeft bij het werk van de MR of daar in geïnteresseerd is. 
 

1. Organisatie van de MR in 2019-2020 
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad en taakverdeling 

Naam Geleding Functie 

Carmen Verdoold Ouder Lid 
Marjolein Pietersen Leerkracht Secretaris/notulist 
Ineke Hanse Leerkracht  Secretaris/notulist 
Kristian 
Spaanderman 

Leerkracht  Secretaris/notulist 

Willy-Janne Verlaan Ouder Lid 
Karen Stehouwer Ouder  Voorzitter 

 
Overleg  
De MR is in het schooljaar 2019-2020 tien keer bij elkaar geweest voor overleg. Daarnaast is samen met de 
SR overleg geweest om input te leveren voor het schoolplan.  
Een afvaardiging van de MR heeft deelgenomen aan het gezamenlijke MR-GMR overleg in november 2019 
met dit keer speciale aandacht voor de Day-a-Week-School. Het MR-GMR overleg van april 2020 is vervallen 
door de corona-maatregelen. 
Vanaf de invoering van de coronamaatregelen half maart tot de versoepelingen per 1 juli heeft de MR digitaal 
vergaderd via Google Meet. 
 
Structuur overleg MR / Directie 
De directeur is niet bij alle vergaderingen van de MR aanwezig. De voorzitter heeft regelmatig vooroverleg 
gehad met de directeur. De (interim) directeur sloot aan bij het MR overleg afhankelijk van agendapunten. 
Ook heeft de voorzitter overleg gehad met de directeur van de SPCO vanwege de uitval van de directeur. 
 
Onderwerpenplanning 
De MR onderwerpenplanning is in september 2019 geactualiseerd. Punten die dit jaar extra zijn toegevoegd: 
onderwijsaanbod voor meerbegaafden en talentontwikkeling, schoolplan, nieuwbouw. Daarnaast is het 
onderwerp bewegingsonderwijs voor de kleuters vervolgd uit eerdere jaren, aangezien het speellokaal 
wederom in gebruik was als leslokaal, houden we een vinger aan de pols wat betreft de leerlingenaantallen 
en is extra aandacht besteed aan het proces van de formatie. 
 
Verslag 
Notulen van alle vergaderingen zijn beschikbaar/opvraagbaar en gedeeld met de GMR (gemeenschappelijk 
MR voor de SPCO). Daarnaast heeft de MR in schooljaar 2019-2020 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. 
 

  

 

Medezeggenschapsraad 
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2. Belangrijkste inhoudelijke onderwerpen  
 
Schoolplan 
In het schooljaar 2018-2019 heeft de SPCO het nieuwe Koersplan (meerjarenstrategieplan) 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 schoolspecifieke 
beleidsdoelstellingen worden geformuleerd voor de periode 2020-2024. In november 2019 heeft de MR 
samen met de SR een bijeenkomst gehad om vanuit onze rollen te adviseren over de speerpunten voor de 
Wilhelminaschool binnen de in het Koersplan vastgestelde thema’s (bouwstenen): 1) scholen van waarde, 2) 
de leerkracht maakt het verschil, 3) gespreid leiderschap, 4) toekomstgericht onderwijs. Door de uitval van 
de directeur en corona heeft de ontwikkeling van het schoolplan even stilgelegen en is het schoolplan pas 
tegen het einde van het schooljaar 2019-2020 af gekomen. In 2020-2021 wordt het schoolplan ter 
instemming voorgelegd aan de MR. 
 
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.  
In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart in een goede dialoog over de nieuwbouwplannen met de directie. 
Echter bij het uitvallen van de directeur ontstond een gat in de communicatie. In het voorjaar 2020 is dit 
gecorrigeerd na contact met de bestuurder van de SPCO en is structureel overleg tussen de MR voorzitter en 
de SPCO bestuurder opgestart. Dit overleg zorgt voor 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 worden opgesteld. 
Wat betreft de nieuwbouw bewaakt de MR de betrokkenheid van het team, zodat de school ontworpen 
wordt naar de wensen en onderwijsvisie van de gebruikers. Een MR-lid (personeelsgeleding) is aangesloten 
bij de werkgroep nieuwbouw om haar adviesrol optimaal te kunnen invullen. 
Bij het op- en vaststellen van het Plan van Aanpak en Programma van Eisen is de inspraak van het team en 
de informatie aan de MR ten aanzien van haar adviesrecht niet goed geweest. Door het wegvallen van de 
directeur zijn beide documenten vastgesteld voordat de MR en het team waren geïnformeerd over de 
definitieve versies. We hebben echter vastgesteld dat dit niet tot onoverkomelijke verschillen van 
inzicht/wensen heeft geleid. 
De MR is geconsulteerd door de directie ten aanzien van de tijdelijke huisvesting en heeft hier advies op 
uitgebracht. De voor- en nadelen van de gepresenteerde mogelijkheden voor tijdelijke locaties van de school 
zijn besproken en de MR heeft alternatieven voorgesteld. 
 
Coronamaatregelen en thuisonderwijs 
De SPCO speelt een grote rol in de richtlijnen voor haar scholen rondom thuisonderwijs en onderwijs op 
school tijdens de pandemie. De MR is steeds goed geïnformeerd over deze richtlijnen en is diverse keren 
geraadpleegd over de invulling van maatregelen op de Wilhelminaschool. De MR heeft bijvoorbeeld 
geadviseerd over maatregelen bij het halen en brengen van kinderen en heeft aangedrongen op het weer 
opstarten van de gymlessen. 
 
Ouderbijdrage en OR begroting 
De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de ouderbijdrage. Daartoe wordt elk jaar de OR 
begroting door de voorzitter van de OR toegelicht. Bijzonder voor dit jaar is de voorgestelde reservering voor 
een bijdrage aan de inrichting van het nieuwe schoolplein na oplevering van de nieuwbouw. De MR heeft 
ingestemd met de OR begroting voor schooljaar 2019-2020 met de kanttekening dat de groepen die geen 
gebruik meer zullen maken van het nieuwe schoolplein, gecompenseerd worden via alternatieve activiteiten. 
 
Leerlingenaantallen 
Evenals als recente jaren wordt de instroom nauwkeurig gevolgd door de MR. De directeur heeft goed 
overzicht van de instroom. De instroom wordt gereguleerd via het aannamebeleid waarin wordt gewerkt met 
3 verschillende categorieën (A: broertjes/zusjes, B: directe omgeving, C: grotere ring). Er wordt een aanmeld-



MR Wilhelminaschool - Jaarverslag 2019-2020 

3 / 3 

/wachtlijst gehanteerd. Alsnog wordt voor 2019-2020 een grote groep 1 verwacht. De directeur heeft 
gesprekken met ouders gevoerd om hen hierover te informeren.  
Als MR herhalen wij het streven om maximaal 28 kinderen in één klas te willen hebben. Waar dat aantal 
groter is, wordt extra gekeken hoe de kwaliteit van onderwijs kan worden gewaarborgd. 
 
Veiligheid rondom de school en verkeer 
Zowel het autoverkeer vanaf de Parijse brug als op de Oostsingel zorgt regelmatig voor onveilige situaties 
voor fietsers en voetgangers. Terugkerende berichtgeving om niet te stoppen voor de school en alleen te 
parkeren op toegestane plekken, lijken niet te helpen. De verkeersveiligheid is door een expert vanuit de 
gemeente bekeken. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen. 
 
Bewegingsonderwijs kleuters 
Aangezien ook dit jaar een kleuterklas in de gymruimte van de kleuters zat, is wederom extra aandacht aan 
het bewegingsonderwijs van kleuters gegeven. De kleuters gymmen 2x per 3 weken in de Pius X gymzaal 
onder begeleiding van de gymdocent. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de extra materialen voor 
buitengym. Echter, zeker bij slecht weer, lijkt het bewegingsonderwijs mager en niet in lijn met het plan dat 
hiervoor is opgesteld.  
 
Onderwijsaanbod meerbegaafden 
De MR is geïnformeerd over het onderzoek naar het huidige aanbod en het plan dat is opgesteld voor het 
onderwijsaanbod aan kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Uit dit plan volgt dat gewerkt wordt met 
levelwerk voor deze kinderen in de groepen en dat in schooljaar 2020-2021 plusgroepen worden opgestart 
voor groep 3-8. Daarnaast is er nog de screening op hoogbegaafdheid in groep 5 en de Day-a-Week-School 
voor de kinderen van groep 5-8 die hiervoor in aanmerking komen n.a.v. deze screening. De MR ondersteunt 
deze ontwikkelingen en adviseert om ook mogelijkheden te onderzoeken voor de ontwikkeling van andere 
(creatieve/technische) talenten. 
 
Overige zaken 

● De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de schoolgids 2019-2020. 
● De MR heeft ingestemd met de schoolbegroting 2020. 
● De MR heeft input geleverd op de ouderenquête. Vanwege de uitval van de directeur is de 

ouderenquête pas in het voorjaar 2020 afgenomen. 
● De MR is geïnformeerd over de uitkomsten van de leerlingenenquête. 
● De MR heeft de directie geadviseerd over communicatie aan ouders over dagelijkse zaken en 

majeure aangelegenheden. Met name bij de laatste categorie hebben we geadviseerd om meer 
inzicht te geven in de achtergrond om zodoende meer draagvlak te creëren voor de oplossing. 

● De MR is geïnformeerd over de stakingen in het onderwijs en de consequenties voor (groepen van) 
de Wilhelminaschool. 

● De MR is begonnen met het informeren van de ouders over de taken van de MR door middel van het 
schrijven van een korte terugkoppeling van elke vergadering in de oudernieuwsbrief.  

● De MR is geïnformeerd over het proces van de formatie en hoe de wensen van individuele teamleden 
kunnen worden meegenomen in deze jaarlijkse puzzel. De personeelsgeleding van de MR heeft 
ingestemd met de formatie en de daarin beschreven inzet van de middelen. 

● De MR heeft geadviseerd over de aanstelling van de interim directeur via deelname in de 
BenoemingsAdviesCommissie (BAC). 

● Na verkiezingen is de samenstelling van de oudergeleding van de MR voor schooljaar 2020-2021 
vastgesteld. Ook hebben zich nieuwe leden vanuit het team aangemeld. 

 

Door de uitval en de tijdelijke invulling van de directeur en vanwege de drukte rondom de coronamaatregelen 
zijn een aantal onderwerpen niet aan bod gekomen zoals gepland en worden in het nieuwe schooljaar 2020-
2021 vervolgd: 

- Jaarplan / -verslag Wilhelminaschool 
- Schoolgids 2020-2021 
- Ouderbijdrage 2020-2021 


