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Jaarverslag 2020-2021 
medezeggenschapsraad 
 

Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van christelijke basisschool De Rank 
over het schooljaar 2020-2021. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het 
afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders 
en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben 
plaatsgevonden. 
 

Wat doet de MR? 
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een 
afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke 
schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en 
vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en de tussen schoolse opvang.  
 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en 
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming 
betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van 
de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het 
schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), de 
vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. 
 
Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie en een kanaal 
voor ouders met vragen of opmerkingen. 
 

Samenstelling MR 
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel 
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid wordt voor een periode 
van drie jaar gekozen. De MR van de Rank bestaat uit acht leden. 
 
Ouders 

Naam Functie Lid sinds Zittingstermijn 
Janske van Aalsburg Secretaris Sep 2018 Sep 2021 
Corine Hulst Contact leerlingenraad/lief en leed Sep 2019 Sep 2022 
Linda van Tilborgh Contactpersoon ouderraad/lief en 

leed 
Sep 2019 Sep 2022 

Martin Zwijgers Lid veiligheidscommissie Aug 2018 Aug 2021 
 
Personeel 

Naam Functie Lid sinds Zittingstermijn 
Jannienke de Gardeijn  Sep 2019 Sep 2022 
Martin Lam Voorzitter Sep 2019 Sep 2022 
Pieta van der Linden  Januari 2018 Januari 2021 
Irma van Ravenhorst  Sep 2018 Sep 2021 
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Vergaderingen 
De MR van de Rank vergadert volgens de statuten zeven keer per jaar. Alle vergaderingen zijn 
openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe 
besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen. De vergaderingen 
in het afgelopen schooljaar waren openbaar. 
  
De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele 
ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijks 
terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de begroting, de 
formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids.  
 
De MR vergadert in principe altijd zonder directie. Dit zijn de reguliere MR vergaderingen. Een paar 
keer paar jaar nodigt de MR de directie uit voor een zogenaamde overlegvergadering waarbij de 
directie de vergadering (deels) bijwoont. In deze vergaderingen kan de MR direct overleggen met de 
directie over actuele zaken. 
 
De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2020-2021 waren: 

1. 16 september 2020 
(startvergadering met bestuur) 

2. 27 oktober 2020 
3. 24 november 2020 
4. 13 januari 2020 
5. 02 maart 2021 

6. 08 april 2021 
7. 20 mei 2021 
8. 15 juni 2021 (gezamenlijke vergadering 

met bestuur) 
9. 22 juni 2021 
10. 13 juli 2021

 
De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. U kunt deze 
opvragen via mr@cbderank.nl.  
 

Speerpunten 
In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 
2020/2021 aan bod gekomen zijn kort beschreven. 
 

▪ MR academie. De MR leden hebben zich dit jaar kunnen professionaliseren middels de e-
learnings en informatie beschikbaar via het online platform van de ‘MR-academie’. Komende 
schooljaar wordt het abonnement gecontinueerd. 

▪ Nieuwe MR-leden. Vanwege het aftreden van twee OMR leden (Janske van Aalsburg-Lock en 
Martin Zwijgers) werden MR-verkiezen uitgeschreven en twee nieuwe OMR-leden aangesteld: 
Janneke Hardeman en Rianne Snijders. 

▪ Exit-vragenlijst. Deze vragenlijst werd besproken tijdens de openingsvergadering met het 
bestuur, de directie, het team, de MR en de OR. Ervaringen werden gedeeld en er werd 
gezamenlijk nagedacht over de uitkomsten van de vragenlijst en hoe de respons op de 
vragenlijst in de toekomst vergroot zou kunnen worden. 

▪ COVID-19. Vanwege de Covid-19 pandemie was er in het schooljaar 2020-2021 wederom een 
schoolsluiting in de periode van december-maart. De MR werd door de directie betrokken in 
het beleid rondom de maatregelen en tevens in de evaluatie van deze maatregelen. 

▪ Nationaal Programma Onderwijs. Door het ministerie werd het Nationaal Programma 
Onderwijs uitgerold. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs wordt voor alle scholen een 
budget beschikbaar gesteld om de onderwijsachterstanden in te halen die het gevolg zijn van 
de schoolsluitingen tijdens de COVID-19 pandemie. Tevens wordt kennis gedeeld over 
effectieve interventies die scholen kunnen toepassen. Er is tijdens de vergaderingen een aantal 
maal met de directie van gedachten gewisseld op welke manier de achterstanden bij ons op 
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school zichtbaar zijn en welk beleid effectief en duurzaam is om deze achterstanden weg te 
werken.  

▪ Schooljaarplan en schooljaarverslag. De MR gaf instemming over het schooljaarplan en het 
schooljaarverslag. Wel gaf de MR gaf de directie mee dat het van belang is dat het 
schooljaarplan en het schooljaarverslag breed gedragen wordt onder het personeel. Mogelijk 
is er meer samenwerking mogelijk bij het opstellen van het schooljaarplan en het 
schooljaarverslag met specialisten of betrokkenen op de diverse deelgebieden. De MR acht 
het van belang dat er volgens de PDCA-cyclus gewerkt wordt en dat doelen SMART 
geformuleerd worden. Zo kan er een levendig werkdocument ontstaan en worden de 
meetbaarheid en de merkbaarheid verhoogd. 

▪ Ondersteuningsplan. De MR gaf instemming met het ondersteuningsplan. Wel werd het advies 
gegeven om de genoemde cijfers in het ondersteuningsplan nog eens grondig te analyseren 
en te duiden en zo nodig het beleid hierop aan te passen. Tevens werd besproken dat het 
wenselijk is de MR al in de fase van beleidsontwikkeling te betrekken, zodat proactief 
meegedacht kan worden. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de MR niet 
eindverantwoordelijk is voor het ontwikkelen van beleid. 

▪ Vervolg bestuurlijke transitie. In het afgelopen jaar is de bestuurlijke transitie doorgevoerd. De 
MR is door de directie goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen hieromtrent. Een 
lid was afgevaardigd bij de sollicitatie van de directeur-bestuurder.  

▪ Middelen werkdrukakkoord. De Personeelsgeleding van de MR heeft instemming verleend aan 
de invulling van de middelen uit het werkdrukakkoord. Deze middelen zijn besteed aan een 
buurtsportcoach, vrije administratieve dagdelen voor groepsleerkrachten en tevens werden 3 
onderwijsassistenten aangenomen, elk voor twee dagen per week. 

▪ Arbobeleidsplan. Er werd instemming gegeven met het arbobeleidsplan. 
▪ Strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan werd binnen de MR besproken. Waarbij 

er in het schooljaar 2021-2022 een vervolg zal komen met een verdiepend gesprek over de 
visie en missie van de school. 

▪ Rondetafelgesprek samenwerking PC-scholen. Twee leden van de MR dachten mee met het 
rondetafelgesprek over de samenwerking tussen PC-scholen in de regio. Er werd geadviseerd 
om voldoende aandacht te houden voor eigen beleid en identiteit. Tevens werd aandacht 
gevraagd voor de communicatie hierover naar de achterban.  

▪ Ouderbetrokkenheid. In een aantal klassen zijn er ouder-kind gesprekken gevoerd met de 
leerkracht. De MR zag de meerwaarde van deze gesprekken en ondersteunde dit initiatief. 
Tevens werd meegedacht met de oudervragenlijst die in het najaar 2020 onder ouders werd 
uitgezet. De resultaten van deze vragenlijst werden binnen de MR besproken. Er werd 
aandacht gevraagd voor het aantal contactmomenten met ouders, de onderwijstijden en de 
mate van het aanbod van het onderwijs Engels. 

▪ Continurooster. Vanwege de COVID-19 maatregelen is er na de lockdown door de school een 
continurooster ingesteld. Om de continuïteit te handhaven voor de leerlingen werd dit 
continurooster tot de zomervakantie gehandhaafd. Aan het einde van het schooljaar werd 
een ouderpeiling gedaan rondom de schooltijden. Hieruit kwam naar voren dat het 
merendeel van de ouders voor de handhaving van een continurooster was. Er werd door de 
MR een advies uitgebracht naar de directie voor handhaving van het continurooster. Dit 
advies werd door de directie overgenomen. 

 

Vooruitblik 2021-2022 
Naast de vaste onderwerpen (o.a. werkdrukgelden) die jaarlijks terugkomen, verdiept de MR zich in 
de thema’s oudercommunicatie, burgerschap. Verder professionaliseert de MR zich middels de MR-
academie. Ook zal de invoering van het continurooster gemonitord worden, evenals de besteding van 
de gelden inzake het Nationaal Onderwijsprogramma (NPO). 
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Vergaderdata 2021-2022 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur.  
 

1. 21 september 2021 
2. 28 september 2021 (startvergadering met alle geledingen) 
3. 19 oktober 2021 
4. 25 november 2021 
5. 20 januari 2022 
6. 22 februari 2022 (vergadering met toezichthoudend bestuur) 
7. 29 maart 2022 
8. 26 april 2021 (vergadering met toezichthoudend bestuur) 
9. 09 juni 2022 
10. 13 juli 2022 

 

Tot slot 
De MR van de Rank is een actieve raad, waarin in alle openheid gesproken wordt over o.a. beleid, 
kwaliteit, personeel en onderwijsontwikkelingen. De MR kijkt terug op een zinvol en leerzaam jaar. Wij 
danken iedereen voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen schooljaar.  
 
Het is altijd mogelijk een MR vergadering bij te wonen. Afgelopen jaar was hier belangstelling voor. De 
vergaderdata zijn terug te vinden op de schoolkalender en wij starten altijd om 19.30 uur. Voor het 
aanmelden van bijwonen van een vergadering, vragen en/of opmerkingen kunt daarnaast natuurlijk 
ook terecht bij één van de MR leden of via de mail naar mr@cbderank.nl. 
 
Sprang-Capelle, september 2021 
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