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De MR was in het schooljaar 2019/2020 als volgt samengesteld:
1. Personeelsgeleding:
- Tamara Schenkels
- Lisette van der Hulst(secretaris)
- Marieke van den Bogaard (voorzitter)
2. Oudergeleding:
- Patrick Van Eerd
- Arina Bosch
- Marlies Smits
Wilma Vos nam namens de Directie deel aan de MR-vergaderingen. Bregje Okkersen ook als
directielid, vanaf febr. 2020. De Oudervereniging wordt vertegenwoordigd door Arina Bosch
In het schooljaar 2019/2020 heeft de MR 6 keer vergaderd. Dit waren allemaal reguliere
vergaderingen, waarvan 2 vergaderingen online.
De speerpunten die wij als MR in ons activiteitenplan voor 2019/2020 hadden gesteld waren:

Speerpunten voor 2019-2020 waren:
▪
▪

Volgen van de uitvoer van het schoolplan in de praktijk, door tussentijdse evaluaties.
Actief bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de daarbij behorende verbeterpunten
resulterend in gewenste schoolprestaties.
▪ Het volgen van de uitvoering binnen de school ten aanzien van passend onderwijs
en de daarbij behorende ondersteuningsplannen.
▪ Het volgen van de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe onderwijsconcept.
▪ Het volgen van het “leren leren” van kinderen in de breedste zin van het woord, om
aansluiting op het vervolgonderwijs beter te maken.
▪ Bewaken van de identiteit van de school.
▪ Gang van zaken m.b.t. het nieuwe koersplan.

De MR heeft gedurende hun vergaderingen vooral gediscussieerd over de volgende onderwerpen:

1. Schoolorganisatie:
Onderwijsconcepten: het uitgangspunt moet zijn wat de kinderen voor onderwijs nodig hebben om
het einddoel te halen. Directie is aan het kijken in wat voor een soort onderwijsconcept dit kan

worden gevat. Het is daarbij de vraag wat elk kind op dat moment nodig heeft. Dus meer kind
specifiek. Een concept is daarbij dat er met leerlijnen wordt gewerkt, i.p.v. met groepen zoals nu.
Momenteel zijn deze leerlijnen gekoppeld aan de groepen. In het nieuwe concept kan dit dan
worden losgekoppeld en worden ingezet afhankelijk van de behoefte van de leerling. Het is op dit
moment nog niet duidelijk hoe een dergelijk concept er in de praktijk uit zou kunnen zien, en of dit
op een school als ’t Klokhuis zou kunnen werken. De directie en het team is zich hier nog vol op aan
het oriënteren. De MR staat achter de insteek en de motivatie van de directie en vraagt om ze goed
van de ontwikkelingen op dit punt op de hoogte te houden.
2. Koersplan Eenbes:
Het nieuwe koersplan 2020-2024 is begin januari gelanceerd.
Het thema is: Leren met passie.
Onderdelen daarvan zijn:
- Samen vernieuwend leren
- Persoonsvorming
- Goed voor werkgever en werknemer
- Leren op jouw manier
- Omgevingsbewust
- Doorgaande ontwikkeling
https://www.eenbes.nl/download/file:leren-met-passie-online-1.htm

3. Kwaliteitszorg: a.d.h.v. citoresultaten eind:
Resultaten zijn besproken, zijn op een enkele na, positief en bovengemiddeld.
We hebben alleen de M toetsen afgenomen (Corona). De school geeft verder
duidelijk aan dat niet alleen naar de resultaten wordt gekeken, maar dat de toetsen
vooral worden aangegrepen als middel om de check uit te voeren waar het kind en/of
de groep staat en in hoeverre het lesaanbod aansluit bij de behoeftes van de
kinderen. Deze aanpak wordt door de MR als positief ervaren.
4. Corona.
Op 16 maart 2020 werden alle scholen op last van de minister gesloten. Er mocht geen
onderwijs gegeven worden, omdat het Covid 19 virus actief was. De sluiting zou in ieder
geval 3 weken duren tot ma. 6 april.
We zijn op school direct gestart met het zo goed mogelijk opzetten van het
thuisonderwijs. Er is veel gewerkt met Snappet en Einstein. Later zijn de kinderen ook
gaan werken in de werkboeken en werden er digitale lessen gestuurd.
Op school werd opvang geregeld voor de kinderen van ouders uit de vitale beroepen en
voor kwetsbare kinderen.
De sluiting van de scholen werd weer verlengd en uiteindelijk zijn we weer gestart op
maandag 11 mei. We zijn gestart met halve groepen, groep A en B, 4 dagen per week.
Op woensdag werd er door de lln. en lkr. thuisgewerkt.
Op woensdag 3 juni zijn we weer gestart met volle klassen.
Intussen werden er ook allerlei nieuwe regels toegepast die te maken hadden met de
hygiëne en de veiligheid, denk daarbij aan:
- Iedere dag lokalen schoonmaken.
- Desinfectiegel.
- Papieren handdoekjes in de klassen.
- Tafels, stoelen en tastpunten dagelijks reinigen.
- Pauzes zijn aangepast. ( 3 groepen)

-

Gymzaal mag niet gebruikt worden.
Geen ouders in het schoolgebouw.
Ophalen en brengen zoveel mogelijk buiten de poort. Alleen 1 ouder van een kind uit
groep 1 t/m 3 mocht op het schoolplein komen bij het ophalen.

Formatie:
5. De PMR heeft bij de collega’s geïnventariseerd waar/hoe zij graag ondersteuning willen
hebben voor hun groep. Daaruit is naar voren gekomen dat er behoefte is aan
ondersteuning in de groep en men wil graag een vakdocent voor de gymlessen. Beide
punten zijn door de directie/eenbes toegekend. De werkdrukverminderingsgelden zijn
naar een leerkracht ondersteuner en een gymdocent gegaan.

6. Werkverdelingsplan (PMR):
De werkdrukgelden zijn naar een leerkrachtondersteuner ( 1.0) gegaan in het schooljaar
2019-2020. Afgelopen schooljaar heeft de PMR een inventarisatie gedaan. Daaruit is naar
voren gekomen dat er behoefte was voor ondersteuning van de lkr. En een
gymleerkracht voor groep 3 t/m 8. ( 1x per week).
7. Schooljaarplan:
De opmerkingen over het schooljaarplan zijn besproken en daar waaraan nodig
aangepast. Het schooljaarplan is ondertekend door de voorzitter van de MR.
Het schoolplan 2020-2024 (dat verband houdt met het nieuwe koersplan) is uitgesteld
vanwege Corona. Op Eenbes niveau is afgesproken dat het schoolplan 2020- 2024 eind 2020
klaar is. Uiteraard komt dit terug in de MR.
8. Plankaart Passend Onderwijs:
Plankaart is besproken en adviezen vanuit de MR zijn overgenomen door de Directie.
9.

Arbo:
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen.
Geen brandoefeningen vanwege Corona.

10. Begroting 2020:
De begroting is besproken.

11. Verkiezingen MR-leden:
Zowel Patrick als Marlies hebben besloten de MR te verlaten. Marieke stapt ook uit de
MR, zij gaat op een andere school werken. De plaats van Marieke wordt door Martine
ingevuld.
Er is een oproep uitgegaan naar alle ouders. Uiteindelijk hebben 2 ouders hebben zich
aangemeld om de vacatures op te vullen. Hierdoor zijn er geen verkiezingen nodig
geweest.

Namens de MR Basisschool ’t Klokhuis
Lisette van der Hulst, Secretaris
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