
 

  

Jaarverslag MR 2020-2021 

SKPO school Karel de 

Grote 



Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag over 2020-2021 van de medezeggenschapsraad (MR) van 

Protestant Christelijke basisschool Karel de Grote  Dit jaarverslag is bedoeld om als MR 

verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2020-2021. Dit verslag is 

om de MR-leden te informeren en heeft het daarnaast tot doel om de achterban – ouders en 

personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben 

plaatsgevonden.  

 

  



Samenstelling 

In de MR hebben aanvankelijk tijdens dit cursusjaar namens de ouders zitting mevrouw 

Remet, de heer Veld en mevrouw Mohamatsaid. 

Namens het team hebben zitting mevrouw Ladan, de heer van Gerwen en de heer 

Desar(voorzitter). De heer Desar heeft al meerdere jaren zitting in de MR.  

De directeur, mevrouw Silvi Habets is adviseur van de MR. Deze rol is vanaf januari ingevuld 

door de heer Ruben Adriaans (waarnemend directeur), doordat Silvi op detacheringsbasis 

werkzaam werd op basisschool de Wereldwijzer.  

In de laatste vergadering is Marijke van Mill als adviserend lid aanwezig geweest, door het 

vertrek van de heer Ruben Adriaans naar basisschool ’t Palet. 

 

Vergaderdata 
De MR is dit jaar vijf keer bij elkaar geweest en wel op de volgende data:   

21 september 2020, 2 november 2020, 4 januari 2021, 1 maart 2021, 12 april 2021 en 7 juni 

2021. Op 2 februari 2021 heeft er een spoedoverleg plaatsgevonden tussen waarnemend 

directeur Ruben Adriaans en de oudergeleding van de MR vanwege het heropenen van de 

school. 

In cursusjaar 2020-2021 vergadert de MR naar aanleiding van de uitbraak van het 

Coronavirus (COVID- 19) altijd op maandagmiddag via de digitale omgeving van Microsoft 

Teams . De vergaderingen beginnen doorgaans om drie uur.   

 

De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. U 

kunt deze terugvinden op de MR-pagina van de website van basisschool Karel de Grote. In 

de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 

2020/2021 aan bod gekomen zijn kort beschreven. 

  



Onderwerpen en werkzaamheden 
De agenda wordt altijd opgesteld door de voorzitter in samenspraak met de directeur. Alle 

MR-leden kunnen zowel vooraf als tijdens de vergadering punten inbrengen.  

De volgende agendapunten zijn dit jaar ter sprake gekomen: 

Corona Protocol 
In verband met het Coronavirus zijn er meerdere maatregelen genomen om de verspreiding 

hiervan te voorkomen. De school werkt met een zogenaamde bubbels, dit betekent dat de 

kinderen uit de verschillende klassen gescheiden buitenspelen, een eigen ingang hebben 

waardoor er zo min mogelijk verkeersdrukte is. De oudergesprekken hebben plaatsgevonden 

aan de hand van het programma WhatsApp om het aantal volwassenen zoveel mogelijk te 

reduceren. Gedurende het volledige cursusjaar 2020-2021 is een van de agendapunten, de 

stand van zaken met betrekking tot het coronavirus geweest. 

NPO gelden 
De overheid heeft het Nationaal Programma Onderwijs opgesteld. Dit betekent dat de 

overheid geld vrijmaakt die ten bate komen om de opgelopen Corona- achterstanden in te 

halen. Hierbij krijgen de scholen in het Primair onderwijs een keuze, hoe zij met deze extra 

inkomsten om willen gaan. Op basisschool Karel de Grote is er gekozen om het 

leerkrachtenteam te laten versterken met een extra leerkracht.  

Begroting 2021 

De directie heeft in het voorjaar de begroting gepresenteerd en toegelicht aan de MR. De 

MR heeft naar aanleiding van de begroting schriftelijk vragen gesteld aan de directie. Voor 

2021 is er een sluitende begroting. 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 35,- voor de kinderen in de groepen 1 en 2. Voor de 

groepen 3 t/m7  € 40,-  Beide bedragen zijn inclusief het schoolreisgeld. De ouderbijdrage 

voor de kinderen in groep 8 bedroeg € 15,- . Dit is exclusief het geld voor het schoolkamp, 

dat € 65,- kostte. De ouderbijdrage kon in 2 termijnen betaald worden. Ouders die het hele 

bedrag vóór 1 november betaalden kregen een korting van € 5,-.  

De ouderbijdrage is dit jaar door alle ouders betaald. 

Wegens het annuleren van de schoolreisjes in schooljaar 2019-2020 zijn deze gelden 

meegenomen naar schooljaar 2020-2021.  

Leerlingenaantal 
Dit jaar had de school in haar leerlingenaantal boven de opheffingsnorm. (179 leerlingen ten 

tijden van schrijven) 

Er zijn nog aanmeldingen die de school niet kan honoreren, aangezien wij niet kunnen geven 

wat deze leerlingen nodig hebben. In ons schoolondersteuningsplan is te lezen dat er 

grenzen zijn aan het bieden van bepaalde intensieve zorg. 



Formatie 
De MR is op de hoogte gesteld van de formatie voor het schooljaar 2021 -2022 en heeft 
hiermee ingestemd. 
 

 

Ouder- kindgesprek 

In schooljaar 2020-2021 hebben de Ouder-Kindgesprekken op een andere manier 

plaatsgevonden. In week 36 hebben de leerkrachten een kennismakingsgesprek gehad met 

de leerlingen. De Ouder-Kindgesprek hebben plaatsgevonden in week 47 en week 6. De 

leerkrachten waren vrij geroosterd om zodoende de leerlingen persoonlijk te spreken over 

de persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor hebben de leerlingen een format ingevuld, wat zij 

konden gebruiken tijdens dit gesprek. De ouder kind gesprekken hebben plaatsgevonden 

aan de hand WhatsApp (zie corona protocol) Binnen deze gesprekken zijn de ouders 

geinformeerd over de ontwikkeling van de leerlingen en is met hen besproken waar aan 

gewerkt kan worden. 

 

Aannamebeleid 
Silvi heeft het aannamebeleid toegelicht. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

kinderen als gastleerlingen welkom te heten om zodoende te kunnen bekijken of basisschool 

Karel de Grote de nieuwe leerling voldoende kan bieden op het gebied van de sociaal 

emotionele ontwikkeling en pedagogisch, didactisch niveau. 

 

WMK vragenlijst 

De WMK lijst uitgezet naar het team, ouders en leerlingen. Hierop is veel respons geweest 

en de heer Ruben Adriaans licht de resultaten toe aan de MR in de vergadering van 12 april. 

De school heeft een positief resultaat behaald bij alle geledingen binnen de school. Een punt 

van verbetering is het eigenaarschap van de leerlingen. 

Schoolreis 
De oorspronkelijke schoolreis bestemmingen waren: 
Groepen 1 en 2 :Speelboerderij Hullie 
Groepen 3, 4 en 5: Billie Birdpark 
Groepen 6 en 7: de Efteling  
Deze zijn door de werkgroep geannuleerd vanwege de uitbraak van het Corona-virus. 

 
 

 

Opgesteld op 1 juni 2021 door Emile Desar 

 


