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Jaarverslag & financieel verslag MR 2020-2021  
OBS De Kring Haarlem 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Kring over het 
schooljaar 2020-2021. Ons jaarverslag is geschreven voor iedereen die betrokken is bij de school: het 
schoolbestuur, de schoolleiding, personeel, ouders, leerlingen en andere (medezeggenschaps-)raden. 
 
De MR is verplicht om schriftelijk verslag te doen van de werkzaamheden. Het jaarverslag zelf is niet 
verplicht, maar wij vinden het een mooie en professionele manier om aan ouders, leerkrachten en 
andere betrokkenen een compleet beeld te geven wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. 
Daarnaast informeren we hiermee niet alleen onze achterban -ouders en leerkrachten-, maar 
nodigen ze ook uit om actief mee te praten en te reageren, want wij achten het van groot belang om 
zo als MR ons werk te kunnen doen. 
 
Wat doet de MR? 
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel 
(leerkrachtgeleding) en een afvaardiging van de ouders (oudergeleding). Beide geledingen dienen (in 
aantal personen) even groot te zijn.  
 
De MR levert een bijdrage aan de kwaliteit van de besluitvorming, de uiteindelijk te nemen besluiten 
en het realiseren van draagvlak voor deze besluiten. De directie van de Kring (hierna ‘directie’) mag 
daarom verwachten dat de MR goed beslagen ten ijs komt en onderbouwde adviezen uitbrengt.  
Het MR-werk beperkt zich niet tot vergaderen, we zorgen via scholing en het bijhouden van 
relevante (vak-)literatuur voor het op peil houden en uitbreiden van onze kennis. 
 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en 
instemming moet vragen.  
Adviesrecht betekent dat de MR (gevraagd en ongevraagd) haar mening geeft, waar de directie 
verder niets mee hoeft te doen. Wij stellen ons daarbij richting de directie op als een kritische maar 
meedenkende partner van de directie. 
Instemmingsrecht betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag 
worden ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal 
zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids.  
 
Naast de formele bevoegdheden van de MR, zijn wij tevens een klankbord voor de directie en een 
kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 
 
Missie MR 2020-2021 
De missie van de MR is zorgen dat de basis op orde is (en achterstallig onderhoud is weggewerkt), de 
communicatie structureel, open en duidelijk verloopt en dat er controle is op het beleid. Dit doen we 
door middel van meedenken en meekijken met beleid en inspringen op wat er actueel is. 
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Teamsamenstelling en globale taakverdeling 2020-2021 
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel 
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan (een deel van) de vergaderingen. De leden van 
de MR van de Kring worden gekozen voor een periode van 4 jaar. 
Er is aan het begin van het schooljaar afscheid genomen van een lid van de oudergeleding, Roy 
Greve. Na een verkiezing hebben we een nieuw ouderlid kunnen verwelkomen: Nadia el Kebir. 
 

MR geleding 
 

 

Personeel Ouders 
PMR:  
Floor Blom (mailbox) 
Monique Marckmann  
Jolanda Smaal 
Stephanie Quehenberger 

OMR: 
Jeroen van den Born (voorzitter) 
Simone Diergaarde (notulen) 
Maartje van der Helm (notulen) 
Nadia el Kebir 

 
Alle vergaderingen zijn openbaar. Indien gewenst kan iedere ouder/ leerkracht de notulen per email 
(mr@dekringhaarlem.nl) opvragen.  
De MR behoudt zich het recht voor om privacygevoelige informatie te bespreken in een besloten 
deel van de MR vergadering en deze informatie, voor het delen met derden, uit de notulen te 
schrappen. 
 
Wat speelde er zoal tijdens de periode 2020-2021? 
 
Covid-19 
Covid-19 was een terugkerend onderwerp. De MR heeft meegedacht en meegekeken naar de 
uitvoering van het protocol voor basisonderwijs. Hieronder vallen hygiënemaatregelen en het 
wel/niet toelaten van ouders binnen de school. Er waren ook veel vragen vanuit het team over de 
manier van werken.  
Een noodplan voor werken tijdens de lockdown en na de heropening is met ons gedeeld. Een 9-
daagse schoolweek, verdeeld over twee weken, was hiervan een onderdeel. 
De directie heeft de MR meegenomen in de besluitvorming omtrent hoe om te gaan met 
quarantaine van groepen en maatregelen, zoals het wel of niet meer opdelen van groepen bij 
afwezigheid van leerkracht. Dit laatste is een extra belasting voor het team en een risico op 
verspreiding van corona. De studiedag van 19 februari werd gecanceld en verplaatst naar een nader 
te bepalen datum. 
Er is door de school, in het kader van Covid-19 én als start voor de inzet van de toegekende NPO* 
middelen, een schoolanalyse gemaakt. De uitkomst en interventies zijn in de MR besproken. Uit de 
analyse bleek dat er een taalachterstand is bij meertalige kleuters; de boven- of op schoolambitie 
scorende leerlingen maken minder groei door; afgelopen 3 jaar is er dalende trend te zien bij de 
begrijpend lezen resultaten. 

Vragen die besproken zijn i.v.m. de NPO middelen: op hoeveel geld kunnen we rekenen en hoe hoog 
is de afroming van Spaarnesant? Hoe gaan we deze middelen inzetten? 

*Nationaal Programma Onderwijs. 

 

Directie 
De MR heeft samen met de bovenschoolse bestuurder de interim-periode geëvalueerd en het 
vervolgproces besproken. 
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In eerste instantie is de interim-periode van Cathelijne Thomas verlengd. Er is vervolgens 
(aangestuurd door de MR), met hulp van de input de verschillende bouwen van de school, een 
directieprofiel opgesteld.  
Daarna is Cathelijne Thomas in gesprek gegaan met de aanstellingscommissie en per 1 februari 2021 
is ze aangesteld als directeur van de Kring. 
 
Beleid 
De MR heeft periodiek adviesrecht en/of instemmingrecht op een aantal vaste onderwerpen. 
Dit jaar is het Schoolplan van de Kring 16-19 geëvalueerd. Het nieuwe Schoolplan 20-23, in tijden van 
corona toch een stip aan de horizon, is o.l.v. de personeelsgeleding met de bouwen op school 
besproken. Het Schoolplan is na bespreking in de MR vastgesteld. 
Verder is het SOP (school ondersteuningsprofiel) besproken en ook de uitslag van het 
kwaliteitsonderzoek onder ouders en leerlingen is gepresenteerd. 
De directie heeft de streefformatie voor 21-22 met de MR besproken, daarnaast is bij het team 
geïnventariseerd waar men de werkdrukmiddelen aan wil besteden. 
De MR gaat akkoord met het formatieplan. De MR is verder akkoord gegaan met de vakantieplanning 
en studiedagen en begroting voor het komende schooljaar. 
De PMR heeft naar aanleiding van de schoolanalyse, in het kader van Covid-19, voorstellen gedaan 
voor interventies die vanuit de NPO middelen gefinancierd kunnen worden. De directie heeft dit in 
een plan gevat en samen met een oplegger aan de MR gepresenteerd. Het plan is goedgekeurd en zal 
in schooljaar 21-22 op regelmatige basis besproken en geëvalueerd worden. 
 
Overig onderwerpen die aan de orde zijn gekomen 
*Tijdens de start van het schooljaar worden nieuwe leerkrachten gekoppeld aan een maatje en 
worden ingewerkt. 
*Er zijn bouwcoördinaten aangesteld voor de groepen 1-2; 3-4; 5-6 en 7-8. 
*Er is een wens om de rapporten aan te passen, alleen heeft dit nu nog geen prioriteit. 
*Er wordt gestreefd naar structurele en duidelijke communicatie. We hebben besproken wat 
hiervoor nodig is. Social Schools is hiervoor het middel. 
*Er zijn problemen rondom de TSO. In het verleden werden de kosten door veel ouders niet betaald. 
Hierdoor zijn er tekorten ontstaan. Een optie zou zijn om de TSO gelden te verhogen of te werken 
met gelijke dagen met continurooster.  
Uit het kwaliteitsonderzoek blijkt dat de ouderpopulatie erg verdeeld is over een continurooster. De 
directie heeft daarom besloten om geen onderzoek naar andere schooltijden te starten. Wel is er een 
voorstel gedaan om de schooltijden te wijzigen van 13.00-15.15 uur naar 13.00-15.00 uur. Dit 
voorstel wordt door de MR aangenomen. 
Door de schoolleiding is extra ingezet op het alsnog proberen te innen van de achterstallige TSO 
gelden. 
*Uit een analyse van schoolresultaten blijkt dat er een taalachterstand is bij meertalige kleuters; 
boven-of op schoolambitie scorende leerlingen maken minder groei door; afgelopen 3 jaar een 
dalende trend begrijpend lezen resultaten. 
*Sociaal emotionele ontwikkeling: hier is extra op ingezet, toen de groepen terugkwamen uit de 
lockdown. Er werd bewust aandacht besteed aan het omgaan met elkaar, met als doel de groep 
opnieuw goed vorm te geven. 
*Punt van aandacht is het omgaan met verschillen. Hoe gaan we om met verschillende 
niveaugroepen, het maken van fouten en het stimuleren van de kinderen? Houding en 
bewustwording binnen het team van woordkeuze en benadering is hierbij belangrijk. 
Deze onderwerpen zijn onderdeel van schooljaarplan 21-22. 
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*In een van de laatste bijeenkomsten is een van de ouders uit de GMR aangeschoven, om te peilen 
wat er leeft binnen de MR en om informatie te geven over de bespreekpunten van de GMR. 
 
Financieel verslag 2020-2021 
Op grond van de WMS komen alle in redelijkheid te maken kosten voor de 
medezeggenschapsactiviteiten voor rekening van de school. Bekende posten zijn scholing, inhuur van 
deskundigen, informeren en raadplegen van de achterban, het voeren van rechtsgedingen wanneer 
noodzakelijk. De MR stelt het schoolbestuur vooraf in kennis van de te maken kosten, verwijzend 
naar een offerte, (uren)begroting, of een concreet voornemen. Een faciliteitenregeling in het 
medezeggenschapsstatuut kan hiertoe procedurele afspraken omvatten, inclusief verantwoording. 
Een jaarverslag van de MR is de voor de hand liggende methode. 
In schooljaar 2020-2021 heeft de MR geen gebruik gemaakt van scholing of de inhuur van 
deskundigen. Tijdens schooljaar 2020-2021 is de MR ook niet ondersteund door derden bij de 
uitvoering van haar activiteiten. 
 
 
!


