
1 
 

ICBS De Oceaan – Jaarverslag Medezeggenschapsraad 
Schooljaar 2020-2021 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van het schooljaar 2020-2021. Ook 
dit schooljaar was een turbulent jaar door de aanhoudende coronapandemie en de verplichte 
schoolsluiting. Net als voorgaand schooljaar werd er ook dit jaar veel gevraagd van leerlingen, 
ouders, leerkrachten en directie. De leden van de MR zijn ontzettend trots op hoe iedereen de 
schouders er weer onder heeft gezet en er zo toch een vruchtbaar en fijn schooljaar kon zijn. Dit was 
niet gelukt zonder de veerkracht, het aanpassingsvermogen, het geduld en de betrokkenheid van 
iedereen.  
 
Wat de MR dit schooljaar gedaan heeft 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 2020-2021. De onderwerpen die het meeste aandacht kregen 
lichten we kort uit. Mocht u meer informatie over bepaalde punten willen lezen, dan kunt u hiervoor 
de notulen raadplegen van de betreffende vergadering. Deze zijn terug te vinden op website van de 
Oceaan op de pagina van MR.  
 
Samenstelling MR 
De MR bestaat uit drie door de ouders gekozen ouderleden en drie 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 als MR mee over beleidszaken van De Oceaan en 
dragen daarmee bij aan een plezierige, veilige leer- en werkomgeving voor de kinderen en 
leerkrachten en kwalitatief goed onderwijs. De MR vertegenwoordigt zowel ouders als 
personeelsleden.  
 
De MR bestond dit schooljaar uit drie ouders en drie personeelsleden:  
 

Zitting in MR sinds:   Extra functie:  
Personeelsgeleding:  Cilia Matthijssen   Augustus 2015  

Sandra Wouters   Augustus 2019    Lid GMR 
Cindy Swart   Augustus 2020  

 
Oudergeleding:  Charita Dundas   Oktober 2019    Notulist (duo) 

Jelle Agema    Oktober 2019    Notulist (duo) 
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 binnengekomen informatie uit bijvoorbeeld interne memo’s. Tussen de vergaderingen 
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door hebben de leden regelmatig contact met elkaar via e-mail, Whatsapp of telefonisch over 
lopende zaken of urgente ontwikkelingen. 
 
Vergaderfrequentie 
We hebben dit jaar 5 keer vergaderd en alle vergaderingen hebben i.v.m. de coronapandemie via 
Teams plaatsgevonden. Helaas is er – door drukte rondom het organiseren van het thuisonderwijs - 
dit schooljaar 1 vergadering komen te vervallen en zijn er twee vergaderingen samengevoegd. 
 
Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen dit schooljaar 
5-gelijke dagen model / continurooster 
Er is meerdere vergaderingen gesproken (ook met de directie) over het 5-gelijke dagen model en 
over de wenselijkheid ervan. Verkend is of het een mogelijkheid is om een peiling onder leerkrachten 
en ouders te houden om de behoefte aan een dergelijk model te peilen. Meerdere scholen in de 
omgeving zijn inmiddels overgestapt van het traditionele schoolrooster naar een vorm van 
continuonderwijs en hebben dit voorbereid aan de hand van peilingen. Er zijn dit jaar nog geen 
knopen doorgehakt over het wel of niet peilen van de behoefte. Volgend schooljaar zal er opnieuw 
aandacht zijn voor een verkenning naar het 5-gelijke dagen model.  
 
Efficiënt vergaderen 
De MR en de directie hebben dit schooljaar ingezet op effectiever vergaderen. Dit begon met 
verduidelijken van de vergaderdoelen en verbeteren van de jaarplanning. De jaarplanning heeft een 
nieuwe opzet gekregen, waardoor de MR en de directie op voorhand weten welke onderwerpen er 
aan bod moeten komen op de agenda. Dit overzicht leidt tot een gedegen besluitvorming 
(instemming/advies). Verder benutten we vaker korte lijnen - middels whatsapp, telefoon en mail -, 
zodat we sneller kunnen inspelen op de actualiteit en daardoor meer lucht ontstaat in de agenda. 
Het komende schooljaar gaat de MR verder met het optimaliseren van de vergaderingen. 
 
Nieuwe opzet jaarplanning 
Zoals hierboven aangegeven heeft de MR hard gewerkt de jaarplanning een grondige update geven 
met een mooi resultaat. De planning biedt de MR houvast in wat er wanneer besloten moet worden. 
In het schooljaar 2021-2022 gaan we met de nieuwe jaarplanning werken.  
 
Werkdrukgelden 
Er is regelmatig gesproken over de werkdruk- en NPO gelden. De werkdrukgelden zijn vanuit het rijk 
beschikbaar gesteld aan de leerkrachten om de werkdruk mee te verminderen. Het is aan de 
leerkrachten om te bepalen op welke manier de werkdrukgelden te besteden. De MR vindt het 
belangrijk dat dit ook gebeurt. De wens vanuit het personeel was meer gym en meer interne 
begeleiding. Daar wordt vanuit de directie zoveel mogelijk invulling aan gegeven. Door de 
coronapandemie kon gym helaas tijdelijk niet doorgaan.  
 
Invloed corona op het onderwijs 
Er is vanuit de MR veel aandacht geweest voor de invloed van corona op het onderwijs. Vast 
agendapunt iedere vergadering was het bespreken van de actualiteit m.b.t. corona en onderwijs. 
Gesproken is over het vrijwillig testen van personeel op corona, de zorgen van ouders, de 
communicatie naar ouders, het aangepaste (thuis)onderwijs en eventuele leerachterstanden. 
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Verkiezingen 
Dit schooljaar was voor Cilia Mathijssen het laatste jaar als MR-lid. Vanaf augustus wordt zij 
vervangen door Bianca Meiland. Verkiezingen voor MR-leden namens de oudergeleding zullen naar 
verwachting in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.  
 
Focus komend schooljaar 
De focus zal het komende schooljaar liggen op het 5 gelijke dagen model (continurooster) en de 
verkiezingen van MR-leden voor de oudergeleding.  
 
Ten slotte 
Wij vertegenwoordigen ouders en het personeel. Om dat te kunnen doen willen we graag met jullie 
in contact blijven. Heb je vragen, zorgen of ideeën, laat het ons dan alsjeblieft weten. De MR is 
bereikbaar via een lid van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding, het algemene 
telefoonnummer of via mroceaan@gmail.com.  
 

mailto:mroceaan@gmail.com

