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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool De Biekorf over 
het schooljaar 2020/2021. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar 

activiteiten.  
 
Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft 
een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn 
behandeld. 
 

Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school (www.biekorf.nl) onder het kopje 
“onze school”. Uw meningen, wensen, ideeën en/of verzoeken aan de MR kunt u melden via 
mr@biekorf.nl 
  
Namens de MR 
Anne-Christine van Helvoort 
Secretaris 

  
  
 
  

http://www.biekorf.nl/


2. Taken en samenstelling MR 
 
2.1 Wat doet de MR? 
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de wet op de 

medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR 
overlegt met de directie van de school over schoolbeleid zoals bijvoorbeeld doelstellingen, 
onderwijskwaliteit, passend onderwijs, tussenschoolse opvang, personeelsbeleid en veiligheid.  
 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie aan de MR om advies en instemming 
moet vragen. Sommige plannen mogen pas worden uitgevoerd, nadat de MR ermee heeft 
ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld bij het schoolplan, de groepsformatie en schooltijden. 

Tenslotte heeft de MR een initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen 
kan doen aan de directie. 
Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral een klankbord voor de directie en 
een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  
 
2.2 Samenstelling 
De medezeggenschapsraad op De Biekorf bestaat uit 6 leden, drie namens de ouders en drie 

namens de teamleden. De leden van de raad worden door middel van verkiezingen voor een 
periode van drie jaar in de raad opgenomen.  
 
In het schooljaar 2020/2021 kende de MR de volgende samenstelling en taakverdeling: 
  
 

Personeelsgeleding:   Functie: 

  

• Lisenka Verhoef    lid en tevens GMR-lid 

• Anne-Christine van Helvoort secretaris 

• Ingeborg Profittlich   lid 
  

Oudergeleding: 

  

• Danielle Overkamp   voorzitter en tevens GMR lid 

• Els Duijzer                                 lid 

• Joost Broeders         lid  

 

 

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR is er voor de Stichting 

Uniek, waar ook De Biekorf onder valt. Elke school levert twee afgevaardigden voor de GMR.  

De MR wordt tijdens de MR vergaderingen bij gepraat door de GMR-leden m.b.t. de punten van 

hun vergaderingen. 

  

  



3. Werkwijze en scholing 

 

3.1 Werkwijze van de MR 
De MR heeft in het schooljaar 2020/2021  7 keer vergaderd. 6 keer een reguliere vergadering en 
1 keer een vergadering m.b.t. een specifiek onderwerp. 
Elke MR-vergadering bestaat uit een “eigen gedeelte” en een “ gedeelte in aanwezigheid van de 
directeur” . Sander Machielse is namens de directie een gedeelte van de vergadering aanwezig. 
Hierin wordt, zoals in de wet staat, de algemene gang van zaken in de school besproken. Wij 
werken constructief en denken actief mee. 
  

In het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering: bijpraten met directeur, nieuws 
vanuit Stichting Uniek, nieuws vanuit de GMR. 
 
De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van de achterban. Deze 
worden tijdens de eerstvolgende vergadering besproken. 
 
 

3.2 Scholing MR-leden 

Dit schooljaar is er door 1 van de leden een online cursus MR werk gevolgd. Als gevolg van de 

coronamaatregelen mochten de cursusdeelnemers niet fysiek op de cursuslocatie bijeenkomen. 

 

 

 

  



 
4. Behandelde onderwerpen 

 
In het schooljaar 2020/2021 zijn de volgende onderwerpen bij de MR besproken en behandeld.  

 
• Coronabeleid 
• Andere schooltijden/ continurooster 
• ARBO  
• Ouderraad 
• Protocollen 

• NPO (nationaal plan onderwijs) 
• Begroting 
• Passend onderwijs 

• Jaarplan MR 

• Personeel en formatie 

• Verkiezing oudergeleding MR 
 
 

4.1 Coronabeleid binnen de school en de stichting 

Het bestuur van de stichting heeft in overleg met de directeuren de richtlijnen uitgezet.  

De MR heeft met de directie de ontwikkelingen, de richtlijnen, de communicatie naar ouders, de 

vormgeving van het thuisonderwijs, de opvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders 

met een cruciaal beroep op school besproken en gevolgd. 

4.2 Andere schooltijden 

Dit schooljaar is er een vragenlijst gegaan naar alle ouders van de scholen binnen de Stichting 

Uniek m.b.t. andere schooltijden. In de werkgroep die hiervoor gevormd is op de Biekorf, hebben 

namens de MR, een ouder en een personeelslid plaatsgenomen. 

De rapportages van het team en de ouders zijn bij elkaar gelegd. Hieruit bleek dat 74% van de 

ouders de voorkeur had voor een continue rooster. Wel met behoud van de vrije 

woensdagmiddag. 

De MR heeft vanuit de werkgroep het advies/ besluitvorming ontvangen. 

Als gevolg van de coronamaatregelen is het continurooster al in gegaan toen de kinderen in 

februari na de lockdown weer op school mochten komen. 

De MR heeft de ontwikkelingen m.b.t. de uitvoering van het continurooster gevolgd en besproken 

met de directie. 

4.3 ARBO 

Het gehele schooljaar heeft de klimaatbeheersing in de school op de agenda gestaan van de MR. 

In de zomervakantie 2020 is er een enorme verbouwing geweest. Hierbij is onder andere de 

ventilatie, extra nuts voorzieningen, verlichting, isolatie, gevelbeplating e.d. aangepakt.  



Er heeft een RI&E plaatsgevonden. De resultaten zijn binnen het bestuur en met de directie 

besproken. 1 van de ouders van de oudergeleding van de MR heeft met de directeur de 

actiepunten lijst doorgenomen en besproken. 

4.4 Ouderraad 

Daar waar nodig vindt overleg plaats tussen de OR en MR.  

4.5 Protocollen 

De MR checkt jaarlijks welke protocollen de school hanteert en of deze nog up to date zijn. De 

protocollen die binnen de scholen gehanteerd worden, worden ook op Stichtingsniveau 

besproken. De Stichting streeft naar uniformiteit hierin. De protocollen zijn op de website van de 

school terug te vinden.  

4.6 NPO (nationaal plan onderwijs) 

NPO (nationaal plan onderwijs) 

De overheid heeft een geldbedrag beschikbaar gesteld voor het onderwijs om 

leerachterstanden/vertragingen, die zijn opgelopen door Corona, aan te pakken. 

Er is een inventarisatie geweest van die achterstanden op school-, groeps- en leerling niveau. 

Ambulante leerkrachten zijn ingezet om extra instructiemomenten te organiseren binnen en 

buiten de groep. Op deze wijze zijn er al wat hiaten zijn weggewerkt. In het nieuwe schooljaar 

zal dit met uitbreiding van uren van eigen personeel gecontinueerd worden. 

Naast deze extra reken-, taal- en leesondersteuning, zal er verder geïnvesteerd worden in: 

Sociale/emotionele ontwikkeling, de totale ontwikkeling van het individuele kind. Een 

pedagogisch en veilig klimaat op school en in de groep. Een extra impuls m.b.t. culturele, 

creatieve en sportieve activiteiten.  

Een fulltime vakdocent gym, een docente beeldende vorming, diverse workshops (drama, dans 

en muziek) en culturele uitstapjes binnen de thema’s gaan hierbij een boost geven. 

De MR is vanaf het begin door de directeur meegenomen bij de opstelling van dit plan. 

4.7 Begroting 

De MR heeft een controlerende taak wat betreft de begroting van De Biekorf. De begroting wordt 

dan ook twee keer per jaar in de vergadering besproken. De MR stelt kritische vragen en volgt zo 

de financiële gezondheid van de school.  

4.8 Passend onderwijs 

Met ingang van augustus 2014 zijn scholen verplicht passend onderwijs aan te bieden. Dit 

betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te 

bieden, op de eigen school of op een andere school. De MR volgt de landelijke ontwikkelingen en 

controleert of er aanpassingen voor De Biekorf nodig zijn.  

 

 



4.9 Jaarplan MR  

De MR heeft een jaarplan opgesteld, waarin meer informatie over de MR wordt gegeven. Zo is de 

visie van de MR opgenomen en structurele onderwerpen. Verder is in het jaarplan terug te 

vinden welke rechten de MR bij bepaalde onderwerpen heeft. Het jaarplan MR is terug te vinden 

op de website van de school.  

4.10 Personeelswijzigingen en formatie 

Er zijn dit schooljaar 2 leerkrachten tussentijds weggegaan op de Biekorf. Deze plekken konden 

we invullen met mensen uit de flexpool die al werkzaam zijn binnen de school en stichting Uniek. 

De formatie voor het nieuwe schooljaar had ook heel wat voeten in aarde. 

De MR is bij deze procedures betrokken door de directie via informatie, overleg en advies.  

De Biekorf heeft in 2020-2021 te maken gehad met vervangingen door ziekte en 

zwangerschapsverloven. De MR volgt de directie en geeft zonodig advies, zodat vervangingen 

soepel verlopen en de kinderen er zo min mogelijk last van ondervinden. Ook in 2021/2022 zal 

de MR de ontwikkelingen voor wat betreft de nieuwe CAO blijven volgen en zonodig advies geven 

aan directie of teamleden. 

4.11 Verkiezing lid oudergeleding MR 

Daniëlle Overkamp haar zittingstermijn liep af. Zij stelde zich herkiesbaar voor de oudergeleding. 

Omdat er nog 1 kandidaat was voor de oudergeleding hebben er verkiezingen plaats gevonden. 

Daniëlle haalde hierbij een meerderheid van de stemmen en is herkozen als lid van de 

oudergeleding. 
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