
Jaarverslag MR 2021  1 

 

Jaarverslag MR 2021 

Inleiding 

Jaarverslag MR 2021 met daarin punten waarbij de MR betrokken is geweest.  

De MR kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen, verleent op een aantal punten instemming en 
ziet het als zijn eerste taak om mee te denken en zo vorm te geven aan het onderwijs op De 
Piramide. Het accent ligt daarbij op beleidsmatige zaken. 

In 2021 heeft de MR acht keer overleg gehad. Hierbij moet worden opgemerkt dat mede door de 
Corona de contacten anders zijn verlopen denk aan: 

overleg via Teams, besluiten moeten soms snel genomen worden. 

Verder neemt de MR deel aan de School Advies Raad (SAR). Deze deelname is, dankzij de korte 
lijnen, van toegevoegde waarde. 

Beleidsonderwerpen die op de GMR-agenda staan kunnen worden besproken in ons overleg. Indien 
nodig kunnen agendapunten bij de GMR worden ingediend. 

Samenstelling 

De MR bestaat uit 4 personen, twee ouders en twee leerkrachten. 

Op dit moment bestaat de MR uit: 

• Esther Bootsma (ouder); 

• Jasmijn Ruijter (ouder); 

• Christiaan Smit (leerkracht); 

• Jack Migchelsen (leerkracht) tevens deelname aan de GMR. 

Continurooster 

Een aantal ouders heeft de MR gevraagd of een continurooster te realiseren is op de Piramide.  
Dit is niet eenvoudig om de volgende drie redenen: 

• We willen het betaalbaar houden voor de ouders (op dit moment hebben de ouders de keus 
en is betaling alleen verplicht als ouders TSO afnemen). 

• We willen geen onderwijsgeld in de opvang stoppen (bepaalde scholen kiezen hiervoor, maar 
wij vinden dat het onderwijsgeld naar het onderwijs moet). Hierdoor hebben wij meer geld 
voor ondersteuning en passend onderwijs. 

• We willen ons (zo goed als mogelijk) aan de CAO houden voor de teamleden. 

Met de bovenste drie vragen in het achterhoofd zijn we een onderzoek gestart onder de teamleden. 
Waarbij we de volgende acties hebben ondernomen: 

• Er is informatie opgehaald over verschillende continuroosters bij andere scholen, 

• De wet- en regelgeving is bekeken en doorgenomen en, 

• Het onderwijspersoneel heeft met elkaar bekeken hoe de financiën betaalbaar (en niet 
vanuit onderwijs) konden worden georganiseerd.   
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Na uitvoerige verkenning binnen het team blijkt het niet passend om een continurooster in te 
voeren. Onderwijsgeld gaat verloren én het past niet binnen de CAO, m.b.t. arbeidstijden. 

De MR heeft het advies gegeven om de huidige schooltijden aan te houden, omdat het 
continurooster niet op een goede manier realiseerbaar is. De huidige schooltijden zullen minimaal 5 
jaar gehandhaafd blijven.  

Arbojaarverslag 

Het Arbojaar verslag is aan de MR aangeboden en levert geen opvallende zaken voor de MR op. Het 
betreft slechts 9 meldingen waarvan het merendeel op het speelplein heeft plaats gevonden. 

Nationaal Programma Onderwijs  

Voor dit jaar en het komende jaar heeft het Ministerie van Onderwijs tijdelijk geld beschikbaar 
gesteld. Het gaat voor De Piramide om een bedrag van ruim €100.000,-.` 

Het toekennen en besteden van dit bedrag is echter geen automatisme. De toekenning is gebaseerd 
op een zorgvuldige analyse van de opgelopen achterstanden met daaraan gekoppeld een plan van 
aanpak. 

Het plan moet ter goedkeuring worden aangeboden aan Agora en is besproken met de MR. Er is een 
start gemaakt met het uitvoeren van dit tweejaren plan.  

Werkverdelingsplan 

In het werkverdelingsplan wordt gekeken naar het komende schooljaar. Het gaat hier o.a. om het 
aantal groepen, studiedagen, taakbeleid en inzet van extra gelden. 

Vanuit regelgeving heeft de MR over dit soort onderwerpen zeggenschap. Ook dit jaar is gekozen om 
het volledige werkverdelingsplan aan het personeel voor te leggen. 

Extra gelden die de school ontvangt om de werkdruk te verlagen en extra gelden om achterstanden, 
ontstaan door Corona, in te lopen worden opgenomen in dit totale plan. 

De MR volgt de keuze, de inzet en de besteding van de werkdrukmiddelen en het verloop van het 
proces. 

Formatie 

De MR heeft ingestemd met het plan m.b.t. de formatie voor het schooljaar 2021-2022. Het 
schooljaar start met 13 groepen. Ondersteuning is ingezet voor verschillende groepen. In eerste 
instantie is gekeken naar de groep 3-4 en groep 7. In een later stadium zijn vanuit de extra gelden 
zelfs 2 groepen 7 gemaakt. 

 

Vervanging 

Opnieuw moeten we helaas constateren dat het tekort aan leerkrachten niet is opgelost.  

In 2021 is vervanging geregeld voor verwachte afwezigheid bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, maar 
onverwachte vervanging is niet te realiseren. 
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De gemeente, Agora en Zaan Primair trekken gezamenlijk op in het zoeken naar oplossingen. Het 
gaat om het aantrekken van nieuwe leerkrachten en het voorkomen van vroegtijdig vertrek van 
startende leerkrachten. Doelstelling is om in de toekomst minimaal 80% van de lestijd door een 
bevoegde leerkracht laten uitvoeren.  

Jaarplan 

Het jaarplan 2021-2022 is aangeboden en besproken op het IKC-overleg, waarvan de MR deel uit 
maakt. 

IKC 

De Piramide is omgevormd tot een Integraal Kind Centrum. Een ontwikkeling die ook de komende 
jaren verder zal groeien. Als MR zijn wij betrokken bij deze samenwerking. 

Veranderende opzet 

Het centrale orgaan voor de Piramide is de IKC-raad. In deze raad zijn de verschillende disciplines 
vertegenwoordigd. Ouders en medewerkers van onderwijs en opvang hebben zitting in de IKC-raad. 
De MR is gesprekspartner binnen de IKC-raad. 

In de nieuwe opzet komt de MR bijeen als het onderwerp hierom vraagt. De MR heeft immers op een 
aantal beleidsmatige zaken eigen rechten en plichten. 

Namens de medezeggenschapsraad, 

Jack Migchelsen 
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