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Inleiding 
Dit schooljaar kregen we te maken met de Coronapandemie. Van iedereen, ouders, leerkrachten, 
directie en natuurlijk onze kinderen is er hierdoor veel gevraagd. Wij als Medezeggenschapsraad 
(MR) zijn ontzettend trots op hoe iedereen zich heeft ingezet. Wat een flexibiliteit, 
doorzettingsvermogen en betrokkenheid hebben wij gezien bij iedereen. 
Het onderwijs ging door, en wij als Medezeggenschapsraad ook. Met een volledig nieuwe 
oudergeleding lag de focus in het begin van het schooljaar voornamelijk op kennismaken en 
informatie uitwisselen. Uiteindelijk zijn wij nu goed op elkaar ingespeeld. 
Wat wij dit jaar gedaan hebben, kunt u teruglezen in dit jaarverslag. Ons doel is om u als, ouder 
leerkracht, lid van het managementteam of bestuurslid te informeren over onze werkzaamheden in 
het schooljaar 2019-2020. De onderwerpen die het meeste aandacht kregen, lichten we kort uit. 
Mocht u meer informatie over bepaalde agendapunten willen nalezen, dan kan dat in de notulen 
van de betreffende vergadering. De notulen zijn terug te vinden op website van de Oceaan op de 
pagina van MR. Dit verslag zal daar ook geplaatst worden. 
 
De Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door het team gekozen 
personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij onze school. 
Vanuit  deze  betrokkenheid  denken  en  beslissen  wij  mee  over beleidszaken  om daarmee  een  
bijdrage  te  leveren  aan  een  plezierige,  veilige,  leer- en werkomgeving  en  kwalitatief  goed  
onderwijs  op  onze  school. De raad  spreekt  voor  zowel ouders als personeel. 
 
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden: 
 
       Zitting in MR sinds: Functie: 
Personeelsgeleding:   Cilia Matthijssen   Augustus 2015   
   Sandra Wouters  Augustus 2019 
   Marianne ten Veen  Augustus 2015 lid GMR 
Oudergeleding: Charita Dundas  Oktober 2019 
   Jelle Agema    Oktober 2019 
   Mariska van den Bos -Crucq Oktober 2019  Voorzitter 
 
Werkwijze 
Jaarlijks stellen wij gezamenlijk een jaarplanning op. Dit gebeurt op basis van de vaste 
onderwerpen waar wij, zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap scholen, inspraak op 
hebben zoals bijvoorbeeld de schoolgids en het vaststellen van de formatie. Daarnaast nemen wij 
onderwerpen op waarvan wij vinden dat die aandacht verdienen. 
Voor aanvang van elke vergadering wordt er aan de hand van deze planning een agenda 
opgesteld. Om adequaat in te kunnen spelen op hetgeen er speelt op school hebben de leden van 
de MR de mogelijkheid om voor elke vergadering extra agendapunten in te brengen. Dit kan 
bijvoorbeeld een vraag van een ouder betreffen. Maar ook naar aanleiding van binnen gekomen 
informatie uit bijvoorbeeld interne memo’s. Tussen de vergadering door hebben de leden 
regelmatig contact met elkaar via e-mail of telefonisch over lopende zaken of urgente 
ontwikkelingen. 
 
Vergaderfrequentie 
Wij hebben dit jaar 6 keer vergaderd. Waarvan 5 keer met de directie. Door de Corona pandemie 
is er 1 vergadering komen te vervallen, en de laatste 2 vergadering hebben we via teams 
gehouden. 
 
 
 
 
 



Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen dit schooljaar 
Unitwerken 
We hebben o.a. gesproken over de werkdruk voor de leerkrachten. Zeker in de opstartfase was 
deze vele malen hoger. En ook over hoe de manier van lesgeven verandert; o.a. meer vastgelegd 
over de voortgang van de leerlingen, en meer overleg met collega’s binnen de unit. 
We hebben meerdere vragen van ouders behandeld over dit onderwerp. Er waren zorgen of het 
systeem van unit werken niet te onduidelijk was voor de kinderen, en of er wel voldoende 
individuele aandacht was voor de kinderen in de unit 3-4. 
Uiteindelijk is besloten om binnen de unit 3-4 de groepen 3 en 4 weer apart in een klas te zetten. 
Wij stonden zeker achter dit besluit. Echter, om de betrokkenheid van de MR bij dit soort besluiten 
in vervolg te kunnen verhogen hebben we voorzorgsmaatregelen genomen om beter geïnformeerd 
te kunnen worden. Het wekelijks ontvangen van de interne memo’s is er daar één van. 
 
Openstaande vacatures 
De openstaande vacatures zijn elke vergadering aan bod gekomen. Onze school is één van de 
populaire scholen binnen de stichting om voor te werken. Toch bleef het door het lerarentekort een 
hele uitdaging om tijdig nieuwe leerkracht te kunnen aannemen voor ontstane vacatures. 
 
Werkdrukgelden 
Ondersteunend personeel wordt betaald van dit budget. Het discussiepunt was in hoeverre de 
leerkrachten zelf de ruimte hebben om te beslissen hoe de werkdrukgelden besteed worden. De 
regeling is ook opgesteld vanuit de overheid met dit doel. Het nagaan hoe de werkdrukgelden 
precies besteed werden was de eerste stap. Het lastige aan dit punt is dat we te maken hebben 
met medewerkers en niet met middelen. Dit vergt dat er ver vooruit gepland moet worden. Verder 
heeft de personeelsgeleding hard gewerkt om dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij de 
collega’s. 
 
Communicatie naar ouders tijdens Coronapandemie 
De Coronapandemie, en zeker de beginperiode, was (en is) een spannende en onzeker tijd voor 
iedereen. Gedurende de periode van thuisonderwijs kregen wij van ouders te horen dat het lastig 
was om de leerkrachten te bereiken bij vragen. Vanuit school was besloten om de communicatie in 
het begin zoveel mogelijk te kanaliseren, zodat de leerkrachten zich voornamelijk konden focussen 
op het vormgeven van het thuisonderwijs. 
De druk op iedereen was groot. Daarom hebben wij ons ingezet op ondersteuning bij de 
communicatie vanuit school. In onzekere tijden wilden zorgen voor een zo een duidelijk mogelijke 
informatie voorziening. Zeker ook wat niet mogelijk was of waar nog geen zekerheid over was. 
 
Verkiezingen 
Marianne ten Veen zal stoppen met haar werkzaamheden voor de MR en de GMR. Wij zullen haar 
actieve rol gaan missen. Zij wordt opgevolgd door Cindy Swart. Wij zijn blij dat zij zich verkiesbaar 
heeft gesteld en komend jaar deel uit gaat maken van de MR. 
 
Focus komend schooljaar 
Komend schooljaar ligt de focus op de communicatie met onze achterban. Tevens willen we het 
onderwerp ‘meer urgentie aan taalonderwijs’ op agenda zetten. 
Intern binnen de MR gaan we werken aan efficiëntie. Afgelopen school jaar zijn wij als MR met een 
volledig nieuwe oudergeleding vooral bezig geweest met het informeren en leren van elkaar, 
waardoor dit een nu een logische vervolgstap is. 
 
Ten slotte 
Wij vertegenwoordigen ouders en het personeel. Om dat te kunnen doen willen we graag met jullie 
in contact blijven. Heb je vragen of ideeën, laat het ons dan alsjeblieft weten. 
De MR is bereikbaar via de leerkracht, een lid van de oudergeleding, het algemene 
telefoonnummer of via mroceaan@gmail.com 
 
 


