
Jaarverslag MR 2020-2021 
ICBS De Windroos 
 
De MR bestaat uit in totaal 4 leden: 
Personeelsgeleding   Oudergeleding 
- A.Z. (voorzitter)   - B.K. 
- K.G.     - G.B.   
 
Dit jaarverslag is geschreven ter verantwoording voor de activiteiten tijdens schooljaar 2020-2021. We zijn dit jaar 6 keer bij elkaar gekomen om te 
vergaderingen, de meeste van de tijd was B.B. (directrice) aanwezig om toelichting te geven bij agendapunten.  
 
 In de bijlage staat de actie besluitenlijst waarin u alle acties en besluiten uitgebreid na kunt lezen. De belangrijkste punten dit jaar: 
 

• De inhoud en vormgeving van de verlengde leertijd. 

• Het uitwerken van een nieuw schoolrooster, met goedkeuring van het personeel en de ouders. 

• We hebben een nieuwe IB-er, E.A.. 

• Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 
 
Speerpunt(en) voor volgend jaar zijn:  het zoeken van een nieuwe MR ouder nu B.K. heeft aangegeven te stoppen per 22 september 2021. 
 
Zaandam, juli 2021. 
 
 
Namens de MR van De Windroos, 
A.Z. 
 
 
Bijlage : 

Actie en besluiten lijst team MR 2020-2021 

Nr. Onderwerp Inhoudelijk Actie/besluit Wie  Datum afgerond 

01 Verlengde leertijd We hebben ook gesproken over een 

mogelijk continurooster. De MR 

ouderleden horen van veel ouders 

Met teamleden overleggen; wat 

hebben we nodig om de pauze 

A.Z., B.B., K.G. 23-06-2021 



dat hier behoefte aan is. Kim heeft 

goed duidelijk kunnen maken dat wij 

als teamleden onze twijfels bij 

hebben. Zeker gezien de 

pauzetijden. Wellicht is het fijn als er 

iemand vanuit het team aan wil 

sluiten bij het MR overleg op 

woensdag 25 november 2020.  

van leerkrachten goed te 

organiseren. 

02 Begroting 2021-2022 We hebben de begroting en de 

formatie voor het schooljaar 2021-

2022 doorgenomen. 

De MR heeft hierop akkoord 

gegeven. 

A.Z., K.G. 15-04-21 

03 Kalender 2021-2022 We hebben de kalender voor het 

schooljaar 2021-2022 doorgenomen. 

De MR heeft hierop akkoord 

gegeven. 

A.Z., K.G. 15-04-21 

04 NPO, Nationaal 

Programma 

Onderwijs 

B.B. heeft ons geïnformeerd en 

meegenomen in het NPO. Samen 

met IB werkt zij dit uit. Later komen 

we hierop terug en wordt de MR 

geïnformeerd over waaraan de 

Windroos deze gelden wil gaan 

uitgeven. 

 B.B.  

05 Verlengde leertijd Na een gesprek over de inhoud en 

de vormgeving van de Verlengde 

leertijd met het team, heeft B.B. 

samen met M.C. de vormgeving 

uitgewerkt in 4 opties. Na een kort 

overleg binnen de MR zijn deze 

opties teruggebracht naar 2 opties. 

Het team wordt voor 23-4 over deze 

De twee opties voor het nieuwe 

rooster worden voor 23-4 

gemaild naar het team. Het 

team kiest 12-5 één van de 

opties. Ouders kunnen 

vervolgens voor of tegen dit 

rooster stemmen. 

B.B., A.Z., K.G. 23-06-2021 



2 opties geïnformeerd en op 12-5 

neemt het team een besluit over 

welke optie er wordt gekozen. 

Vervolgens krijgen ouders de kans 

om voor of tegen deze optie te 

stemmen. 

06 Continurooster Het team heeft gekozen voor de 

optie ma-di-do-vrij van 08.30-15.00 

uur, woe van 08.30-12.00 uur. 

Ouders krijgen de mogelijkheid om 

voor of tegen dit voorstel te 

stemmen. 87% van de ouders heeft 

hun stem uitgebracht, 143 ouders 

stemden voor, 6 tegen en 1 ouder 

heeft geen voorkeur aangegeven.  

Vanaf het schooljaar 2021-2022 

gaat op de Windrooster het 

volgende lesrooster gelden 

Ma 08.30-15.00 uur 

Di 08.30-15.00 uur 

Wo 08.30-12.00 uur 

Do 08.30-15.00 uur 

Vr 08.30-15.00 uur  

 07-06-2021 

07 Verlengde leertijd Er is een opzet met de invulling voor 

de Verlengde leertijd schooljaar 21-

22. Deze is besproken. 

M.C. gaat deze opzet verder 

uitwerken en vormgeven. 

M.C. Nul week 

schooljaar 2021-

2022 

08 Bezetting groepen Een overzicht van de bezetting voor 

de groepen in het schooljaar 2021-

2022 wordt gedeeld. Er is op dit 

moment nog een vacature voor een 

leerkracht in groep 1-2. 

Er wordt nog gezocht naar een 

leerkracht voor groep 1-2. 

B.B. Nul week 

schooljaar 2021-

2022 



09 Schoolgids 2021-

2022 

De schoolgids 2021-2022 is nog niet 

klaar. 

B.B. deelt de schoolgids digitaal. 

MR leden geven vervolgens 

digitaal akkoord. 

B.B. 08-07-2021 

10 Jaarplan 2021-2022 Het jaarplan 2021-2022 is nog niet 

klaar. 

B.B. deelt het jaarplan digitaal. 

MR leden geven vervolgens 

digitaal akkoord. 

B.B. 24-06-2021 

11 Oudergeleding MR B.K. geeft aan per 22-09-2021 te 

stoppen als MR-lid.  

Wij gaan opzoek naar een 

nieuwe ouder die wil 

deelnemen in de MR. We 

plaatsen een oproep in de 

weekinfo. 

A.Z.  

 

 

 


