
 

 

Jaarverslag 2019 Medezeggenschapsraad (MR) ICBS Het Koraal 

 

Bezetting MR: 
Vanuit het personeel: Femke Rijs, Lauréen Sinkeldam, Sandra Zwaanswijk  
Vanuit de ouders: Ivar Zonneveld, Bas Oude Reimer (vervangen door Gitta Bleeker) en Stefan 
Molenaar   
 

Taakverdeling MR: 
Voorzitter: Femke Rijs 
Secretaris: Ivar Zonneveld 
De voorzitter en de secretaris vormen samen het dagelijks bestuur (DB) van de MR. 
Vanuit de MR van Het Koraal is Ivar Zonneveld afgevaardigde voor de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit personeelsleden en ouders van alle 
scholen van Agora. Zaken voor alle scholen gelden worden door de GMR bekeken. 
 
Door de MR behandelde onderwerpen: 
 
Algemeen 
We zijn dit jaar vijf keer bij elkaar gekomen voor een overlegvergadering.  
Daarbij overleggen we altijd eerst met de directie van Het Koraal (Joyce de Vries) en daarna 
alleen als MR (zonder directie).  
 
Begroting en formatieplan 
De MR heeft instemming verleend op het formatieve gedeelte van de begroting van het 
kalenderjaar 2020 van Het Koraal. 
 
Jaarkatern 2018-2019 
Deze is vastgesteld door de MR. 
 
Huisvesting en nieuwbouw Beemdgras 
De MR is regelmatig geïnformeerd over de status van de nieuwbouw en de huisvesting voor 
de toekomst. We hebben steeds inzage gehad in de bouwplannen en zijn goed meegenomen 
in de ontwikkelingen.  
Per schooljaar 2019-2020 is het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Kort daarna hebben 
we als MR een rondleiding gehad met toelichting over de invulling en mogelijkheden van het 
gebouw voor ons onderwijs. Ook is de MR aanwezig geweest bij de opening van de locatie 
Beemdgras. 
 
In het verlengde van de verhuizing is ook gesproken over de schooltijden van de beide 
locaties. Er is in overleg met de Delta besloten de tijden van locatie Kreekrijk te handhaven 
en locatie Beemdgras om 8.30u te laten starten. Er is oriënterend gesproken over de 
mogelijkheid van een continurooster. Op korte termijn was dit niet noodzakelijk. 
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Verkeerssituatie 
Rondom de bouw van de locatie Beemdgras is van onze ouderleden nauw betrokken 
geweest bij de gesprekken met de gemeente Zaanstad samen met de directeur van het 
Koraal. Steeds is het belang van de veiligheid van onze kinderen benadrukt.  
 
Na opening is aan ouders het advies gegeven zoveel mogelijk op de fiets te komen. Echter 
aan het begin van het schooljaar leidde dit nog tot problemen omdat er nog maar één 
toegangsweg was en dit was nog breed genoeg om alle fietsers te kunnen hebben. 
Omdat er onvoldoende was bestraat, hadden veel kinderen en ouders last van modder en 
prut. 
 
Schoolplein 
Bij de start van het nieuwe gebouw liepen we tegen de grootte van het plein aan. De directie 
is druk bezig om hier passende oplossing voor te vinden zoals in shifts buiten spelen. 
Qua buitenspeelmogelijkheden (toestellen enz) worden nog acties ondernomen. 
 
Verkiezingen MR 
Bas Oude Reimer is tussentijds afgetreden in september ‘19. Gitta Bleeker was vanuit de 
ouders een nieuwe kandidaat en is per september ’19 gestart.  
 
Parro 
De overstap van Digiduif naar Parro is besproken. Gebruiksvriendelijkheid laat voor ouders 
en personeel te wensen over. 
 
Werkverdelingsplan 
In het werkverdelingsplan werd toegelicht hoe de werkdrukmiddelen van eht ministerie zal 
worden ingezet. Zo is er geld voor meer OOP in de school.  
Er is door Agora een informatie-avond georganiseerd waar twee van onze PMR-leden heen 
zijn geweest. 
 
Stakingen/lerarentekort 
Het lerarentekort is meerdere keren ter sprake gekomen in de MR. 
We zijn blij dat het Koraal tot nu toe ziekte en afwezigheid heeft kunnen opvullen. 
 
BSA 
Het aanbod van de BSA is besproken. We zien dat de school zich inspant een zo breed 
mogelijk aanbod te doen. 
 
TSO 
De MR heeft meegedacht met de directie en het team om de TSO zo in te richten dat er 
optimaal gebruik kan worden van het schoolplein en de rust in de school zoveel mogelijk 
gewaarborgd wordt. 
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GMR 
Ivar heeft de MR elke vergadering bijgepraat over de vergaderpunten van de GMR. 
 
Ten slotte 
Voor vragen aan de MR kunnen ouders en leerkrachten terecht bij de diverse leden of via 
het e-mailadres mr@het-koraal.nl.  
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