
Jaarverslag MR Heijenoordschool

Schooljaar 2020 - 2021

Voor je ligt het jaarverslag van schooljaar 2020-2021 van de medezeggenschapsraad (MR) van de
Heijenoordschool. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de MR in het huidige schooljaar en de
ontwikkeling die de MR heeft doorlopen.

De MR wil een actieve bijdrage leveren aan een goede leer- en werkomgeving voor kinderen,
stamgroepleiders en overige medewerkers van de school.

Speerpunten MR
Aan het begin van het schooljaar 2020-2021 zijn in het werkplan van de MR de doelstellingen
opgesteld:

1. belangenbehartiging van kinderen, ouders en stamgroepleiders;
2. een proactieve MR zijn: betrokkenheid bij de besluitvorming en gesprekspartner en klankbord

in het proces richting besluitvorming;
3. goede communicatie met directie;
4. vergroten zichtbaarheid en communicatie met ouders en stamgroepleiders;
5. verbeteren samenwerking met GMR.

Over punten 1 t/m 3 is de MR over het algemeen tevreden.
Punten 4 en 5 behoeven ook het komende schooljaar extra aandacht en worden onderstaand nader
toegelicht.

Aangezien het onderwijs vanwege covid-19 een deel van het schooljaar op een andere wijze is
georganiseerd, en ouders niet tot nauwelijks in school welkom zijn geweest, is de reguliere
communicatie rondom MR vergaderingen en activiteiten verplaatst van de prikborden op H20 en H10
naar de website. De MR communiceert agendapunten uiterlijk 1 week voorafgaand aan de
vergadering via de website. Notulen worden binnen 2 weken na de vergadering gecommuniceerd.
Sinds dit schooljaar wordt er ook een werkplan en een jaarverslag gedeeld via de de website.

Voorafgaand aan het schooljaar was het plan om de zichtbaarheid van de MR verder te vergroten
door aanwezigheid bij schoolactiviteiten. Dit zal vooruitgeschoven worden naar komend schooljaar.

Lange tijd was er weinig duidelijkheid rondom de rol en de samenstelling van de GMR
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen behorend bij Flores onderwijs).
De MR van de Heijenoordschool heeft op meerdere momenten en meerder manieren contact
geprobeerd te leggen. Door de transitiefase van de stichtingen naar Flores was er lange tijd
onduidelijkheid rondom de GMR. In mei 2021 heeft er een informatiemiddag plaatsgevonden van de
GMR waar ook de MR van de Heijenoordschool bij aanwezig is geweest. De communicatie is open en
er is een plan van aanpak voor de GMR. Dit blijft een speerpunt voor 2021-2022.



Samenstelling
De MR is in de volgende samenstelling actief geweest in 2020-2021:

naam p/o jaar van aantreden aftreden/herverkiezing
Manna Klaassen p sept 2018 juli 2022
Lucienne Hendriks p sept 2015 juli 2021*
Dennis Besselink p sept 2019 juli 2023
Annemiek de Jong p sept 2020 juli 2024
Bastiaan Buurman o sept 2018 juli 2022
Mark Veldpape o sept 2018 juli 2022
Wouter Beens o sept 2019 juli 2023
Marieke Braakhekke o sept 2019 juli 2023

*Lucienne Hendriks heeft zich in het voorjaar herkiesbaar gesteld voor de MR - personeelsgeleding
voor een nieuwe periode van 4 jaar. Er waren geen andere gegadigden om haar positie in te vullen.
Zij zal met ingang van schooljaar 2021-2022 opnieuw voor een periode van 4 jaar zitting nemen in de
MR (datum van aftreden is juli 2025).

Verder heeft er geen wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van de MR.

Vergaderingen
Voorafgaand aan het schooljaar waren 7 MR-vergaderingen gepland en één door de MR
georganiseerde ouderavond:

Datum Type avond Update ontwikkelteam

Dinsdag 1 september 2020 MR vergadering -

Donderdag 24 september 2020 Ouderavond Mediawijsheid Datum opnieuw vaststellen in
nieuwe kalenderjaar

Woensdag 4 november 2020 MR vergadering Rekenen

Maandag 7 december 2020 MR vergadering Rekenen

Woensdag 3 februari 2021 MR vergadering Taal

Maandag 22 maart 2021 MR vergadering Sociaal - emotioneel

Dinsdag 25 mei 2021 MR vergadering WO en doornemen Jaarplan

Donderdag 17 juni 2021 Benen op tafel overleg -

Vanwege covid-19 is de ouderavond rondom het onderwerp Mediawijsheid uitgesteld naar schooljaar
2021-2022.

De reguliere fysieke vergaderingen zijn dit schooljaar allemaal digitaal georganiseerd via Teams.
Naast de vooraf geplande data hebben er op 6 januari en 20 januari extra covid-19 vergaderingen
plaatsgevonden in verband met de lockdown die vlak voor de kerst is ingegaan.



Instemming / vaststelling
Onderwijs jaarplan 2020-2021 vastgesteld in oktober 2020
Evaluatie ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 vastgesteld in september 2020
Strategisch onderwijsplan 2020-2025 vastgesteld in december 2020
Begroting 2020-2021 vastgesteld in december 2020
Begroting 2021-2022 ingestemd in december 2020

Onderwerpen
onderstaande onderwerpen zijn terugkerend aan bod gekomen tijdens de vergaderingen.

covid-19 en de impact op het onderwijs
Het is een bewogen jaar geweest. De MR is in iedere vergadering door Judith van der Hidde
bijgepraat over de stand van zaken, de ontwikkelingen en de impact op het onderwijs. Onderwerpen
van gesprek waren:

● ventilatie in stamgroepen en overige ruimten. Er zijn CO2-meters geplaatst en de
luchtkwaliteit bleek dusdanig dat er niet de hele dag geventileerd hoefde te worden.

● impact op groepsbezetting (stamgroepleiders en kinderen) en druk op invalpool.
● de inhoudelijke aanpak voor thuisonderwijs tijdens lockdown.
● communicatie rondom lockdown en herstart fysiek onderwijs op school met ouders en

kinderen.
● de inhoudelijke aanpak van het onderwijs (zaakvakken en overige vakken) en extra

begeleiding van kinderen na de lockdown.
● aangepaste schooltijden en overige afspraken na lockdown.
● wellbeing van kinderen, stamgroepleiders en ouders.
● de eerste bevindingen en toetsresultaten na de lockdown.
● de mogelijkheden van de NPO-gelden en de plannen op de inzet van deze NPO-gelden in het

komende schooljaar.

Verkeerssituatie rondom school en Tra/Siza
De communicatie met Siza en gemeente verliep stroef. Door aanhoudend contact leggen door Judith
was er uiteindelijk steeds net op tijd informatie bekend over de aankomende ontwikkelingen sloop van
gebouwen. Er is discussie en onduidelijkheid geweest rondom de parkeerplekken en er was sprake
dat deze geheel zouden verdwijnen. Uiteindelijk zijn er 11 plekken gehandhaafd gebleven. Er is via
Els van Team Leefomgeving bekend geworden dat er een werkgroep Verkeer opgericht wordt voor de
verkeerssituatie in de wijk. De wijk wordt betrokken.

Oprichting stichting voor de oudergelden
Voor het effectiever beheer en de inzichtelijkheid van de oudergelden is een stichting oudergelden
opgericht. De stichting is gekoppeld aan de MR (oudergeleding). Een onafhankelijke kascommissie
kan toezicht houden op de correcte uitvoering en afhandeling van de oudergelden.



Begroting
Met oog op inschattingen van lagere leerlingenprognoses voor komend schooljaar (2021-2022) is er
een negatieve begroting opgesteld. Aan de andere kant komt er meer geld beschikbaar vanuit de
NPO gelden. Investering voor methodes zijn mee begroot.
Door het relatief grote aandeel zij instroom van kinderen op de Heijenoordschool heeft dit impact op
de tijdsbesteding en indirect op de begroting. Dit onderwerp ligt bij het bestuur voor een advies hoe
hier mee om te gaan in de begroting.

Jaarplan - Meerjarenplannen
Iedere vier jaar wordt door de schooldirectie (in samenwerking met het team) een strategisch vier
jaren onderwijsplan geschreven. Onderdelen die opgenomen worden zijn:
1 – Het beleid ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;
2 – Het onderwijskundig beleid;
3 – Het personeelsbeleid;
De MR heeft instemmingsrecht heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het
onderwijsplan.

Binnen dit strategische onderwijsplan stelt de Heijenoordschool ieder jaar een concreet jaarplan op
voor de gedetailleerde uitvoering van het onderwijsplan in het specifieke schooljaar. Het betreft een
uitwerking van het meerjarenplan.

Het jaarplan van 2020-2021 bevatte de volgende belangrijke onderdelen:

- W.O. cyclus startte het derde jaar.
- Met rekenen is gestart met een nieuwe methode (voor derdejaars naar voren geschoven)
- Taal: DATplus verweven met W.O.
- Sociaal emotionele ontwikkeling: kwaliteitskaart gemaakt. regels/ afspraken
- Opbrengstgericht onderwijs: Waar gaat het goed in de school en waar kan het beter. Het MT

gaat hier scholing in krijgen.

Communicatie MR
Zoals eerder in dit jaarverslag aangegeven wil de MR de communicatie met de achterban
optimaliseren. Dennis is als vaste secretaris aangesteld zodat we eenduidige notulen kunnen
waarborgen. De leesbaarheid van de notulen voor ouders is verbeterd. Er zijn vaste afspraken
gemaakt over hoe, wat en wanneer gecommuniceerd wordt. De agenda wordt uiterlijk 1 week voor de
vergaderingen via de website gecommuniceerd, de notulen uiterlijk 2 weken na afloop.
Afgesproken is om ieder jaar een werkplan op te stellen aan het begin van het schooljaar en een
jaarplan met de evaluatie van de belangrijkste onderwerpen na afloop van het schooljaar.
Zodra het covid-19 technisch weer kan wil de MR ook fysiek meer zichtbaar zijn binnen school.

Updates vanuit de ontwikkelteams
Gezamenlijk is afgesproken om ook het hart van het onderwijs een structurele plek te bieden in de
MR-vergaderingen. Iedere vergadering wordt er een update gegeven vanuit één van de
ontwikkelteams. In het werkplan, worden de data belegd zodat deze tijdig voorbereid kunnen worden



door de ontwikkelteams. Rekenen, Taal, Sociaal-emotioneel en WO komen aan bod. De besproken
onderwerpen worden vastgelegd in de notulen. Speciale aandacht gaat de komende jaren uit naar
ICT in het onderwijs. Dit onderwerp wordt tweemaal per jaar op de MR agenda besproken en moet
binnen het onderwijs een vaste plek gaan krijgen.

HB onderwijs
Per ingang van schooljaar 2021-2022 start een pilot voor HB onderwijs. Het Panorama, Pieter
Breughel, AMS en de Heijenoordschool gaan hierin samenwerken. De drie scholen selecteren
hoogbegaafde kinderen waarvan de mening is dat deze binnen het huidige onderwijs te weinig
aandacht krijgen. Het gaat om kinderen in MB en BB. Bovenschools wordt een specialist
aangetrokken die verantwoordelijk wordt voor de begeleiding van de kinderen binnen dit traject.
Betreffende kinderen gaan 1 dagdeel per week volledig werken binnen de HB-groep.

Ouderavond mediawijsheid
De MR van de Heijenoordschool organiseert ieder jaar een thema-avond voor ouders. Tijdens deze
avond staat een actueel thema rondom het onderwijs en welzijn van kinderen centraal. Voor
schooljaar 2019-2020 stond het thema Mediawijsheid op de planning. Vanwege covid-19 heeft deze
geplande bijeenkomst niet plaatsgevonden. Aangezien het onderwerp interessant en actueel blijft is
besloten deze door te schuiven naar 2020-2021. Helaas heeft covid-19 ook afgelopen schooljaar roet
in het eten gegooid. Vanwege het thema en de basisgedachte achter de thema-avonden voor ouders
(verbinding, ervaringen en kennis uitwisselen) is ervoor gekozen om vast te houden aan het fysieke
karakter van de bijeenkomst. Mocht het najaar van schooljaar 2021-2022 geen mogelijkheden bieden
voor een fysieke bijeenkomst, dan wordt nagedacht over een eventuele digitale variant van de
bijeenkomst.


