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   Medezeggenschapsraad Basisschool de Bloktempel 

 

 

JAARVERSLAG 2020-2021  

 
 

Dit is het jaarverslag van de MR van het afgelopen schooljaar. Hierin leest u de 
belangrijkste punten van het afgelopen schooljaar. 
 
Voorwoord 
De kinderen konden na een welverdiende zomervakantie weer even naar school, 
toen het noodlot weer toesloeg: de coronacrisis kwam weer in volle omvang 
opzetten. En dus zaten we weer met z’n allen thuis. De Bloktempel was 
voorbereid in het faciliteren van het thuisonderwijs, en dankzij de leerkrachten, 
maar vooral ook dankzij jullie ouders/verzorgers, hebben de kinderen toch goed 
thuisonderwijs kunnen volgen. En dat resulteerde erin dat de kinderen op niveau 
bleven en de achterstanden eigenlijk reuze meevallen. Helaas zijn er kinderen 
waarbij de achterstand wel iets is toegenomen. En aan die kinderen wordt met 
behulp van de NPO gelden extra aandacht besteed. Een onderwerp dat wij als MR 
nauwlettend in de gaten houden. Die plannen zijn inmiddels voorgelegd en 
goedgekeurd door de MR, wat wij hieronder ook kort in dit jaarverslag hebben 
opgenomen. 
 
In dit jaarverslag leest u verder wat we hebben gedaan en wat de planning voor 
het komende jaar is. Hieronder treft u aan een selectie van de onderwerpen aan 
waarbij de MR betrokken is geweest. Voor precieze details verwijzen wij u graag 
naar de notulen. 
 
Samenstelling MR 
In het begin van het schooljaar kwam Nicole Knopper de OMR (oudergeleding 
MR) als lid versterken. Ze nam daarbij direct de rol als secretaris op zich, die ze 
nog steeds met verve vervult. In de PMR (personeelsgeleding MR) is Nikki 
Spooren toegetreden. Met het terugtrekken van een MR-lid en het aflopen van de 
termijn van de voorzitter, zijn aan het einde van het schooljaar verkiezingen 
uitgeschreven. Daarop hebben 2 nieuwe kandidaten gereageerd en heeft de 
voorzitter zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Op het moment van schrijven van 
dit jaarverslag is niet duidelijk hoe de bezetting er komend schooljaar uit komt te 
zien. We danken de vertrokken MR-leden voor hun inzet en bijdrage. 
 
CSA 
De CSA is het creatieve brein achter veel uitjes en activiteiten binnen en buiten 
de school. De CSA bestaat uit ouders/verzorgers en leerkrachten. De activiteiten 
worden gefinancierd door de ouderbijdragen. Volgens de wettelijke bepalingen 
moet de MR geïnformeerd worden over de bestedingen van die gelden. Daarom 
hebben we afgesproken met de voorzitter van de CSA dat de OMR jaarlijks de 



Jaarverslag 2020-2021 MR Bloktempel 2

begroting en plannen voorgelegd krijgt, waarna het goedkeuring kan geven 
daarop. 
 
Nieuwbouw/uitbreiding 
De gemeenteraad heeft budget ter beschikking gesteld voor uitbreiding van De 
Bloktempel. De precieze uitwerking daarvan is nog steeds ongewis. Een 
dependance acht de MR in elk geval niet wenselijk. We willen het liefst de school 
op één locatie houden. De signalen waren dat dit weleens anders zou kunnen 
uitpakken, maar tot nu toe is niets zeker en zijn de gesprekken met de 
verschillende partners in volle gang. De MR houdt zich bij zijn standpunt en dit 
onderwerp wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 
 
Corona 

Het afgelopen schooljaar heeft het thuiswerk opnieuw gestalte gekregen. De 
leerkrachten waren er wat meer mee bekend, door de ervaringen van de eerste 
lockdown, en de ouders wisten wat ze te wachten stond. De reacties van de 
ouders waren over het algemeen positief en ook de leerlingen hebben over het 
algemeen niet enorme achterstanden opgelopen. De leerlingen mochten zich 
gelukkig prijzen, want geen enkele klas is huiswaarts gestuurd na de lockdown. 
En dat was op andere scholen in het dorp wel anders. Daarvoor grote waardering 
en dank aan de ouders/verzorgers, die over het algemeen de coronaregels goed 
in acht namen door kinderen snel te testen en de quarantaineplicht te 
respecteren. Daarnaast heeft de school alles in het werk gesteld om geen 
groepen naar huis te sturen. Dit is aan het einde van het schooljaar nijpend 
geworden. De vervangerspool van SKPO is leeg vanaf de meivakantie. Diverse 
ouders met een bevoegdheid en werkzaam bij SKPO hebben vervangen, ook 
ambulante mensen van de school zijn ingezet. Het ziet ernaar uit dat dit komend 
schooljaar vanaf de start al moeizaam zal verlopen. Er is voor iedereen merkbaar 
een groot lerarentekort. 
 
Aannamebeleid 
Helaas geldt er nog steeds een aannamebeleid; niet elk kind kan zomaar worden 
aangenomen op de school. Broertjes en zusjes worden sowieso aangenomen en 
de rest komt op een wachtlijst. Als het aantal broertjes/zusjes bekend is, wordt 
de wachtlijst aangesproken. Daarbij geldt het recht van eerste aanmelding, 
ongeacht waar iemand woont. Samen met de in te stromen broertjes en zusjes 
worden de nieuwe groepen gevuld tot een maximum van 29 á 30 kinderen per 
klas. Deze werkwijze houdt de MR scherp in de gaten, omdat wij van mening zijn 
dat ieder kind, in elk geval in de wijk De Gentiaan, zonder meer op deze school 
moet worden aangenomen. Helaas liggen de feiten anders en is de vraag groter 
dan het aanbod, met andere woorden, meer ouders willen hun kinderen op De 
Bloktempel plaatsen dan er ruimte beschikbaar is in het pand. Daar wordt hard 
aan gewerkt, maar zoals bij alle grote veranderingen, kan het nog wel even 
duren vooraleer er meer ruimte beschikbaar is. Aankomend schooljaar heeft de 
school wel alle kinderen op de wachtlijst kunnen plaatsen. 
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Vanuit het passend onderwijs moet jaarlijks een plan worden geschreven waaruit 
blijkt op wat voor manier er extra ondersteuning wordt geboden aan kinderen. 
Ouders/verzorgers die gaan kiezen voor een basisschool voor hun kinderen, 
kunnen dan op het SOP kijken of de school biedt wat het kind nodig heeft. De 
Bloktempel biedt de volgende extra ondersteuning: een geluksdocent in groep 8; 
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aandacht voor kinderen die begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel 
gebied; meer- en hoogbegaafdheid; extra aandacht voor taalontwikkeling; extra 
goede samenwerking met het CMD, externe dienst SKPO, De Taalbrug, 
logopedisten, orthopedagogen en psychologen.  
 
NPO-gelden overheid 

Ongeveer € 5,8 miljard uit het NP Onderwijs gaat naar voorschoolse educatie, 
basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leraren 
helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken. In 
schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling € 701,16 voor een eigen 
schoolprogramma. Er is extra geld voor scholen waar de problemen groter zijn 
dan gemiddeld. Dat is gelukkig bij De Bloktempel niet aan de orde. Er zijn 
metingen verricht waaruit blijkt dat er in de loop van het jaar wel een dip 
geconstateerd is in sommige groepen, maar dat dit ook past in het normale 
beeld waarin in de loop van het jaar resultaten nu eenmaal teruglopen. Tendens 
is dat rekenen achterblijft in de cijfers. Daarop kan de lockdown van invloed zijn 
geweest. Voorgaande zijn punten van aandacht, voor nu en in de toekomst. Er 
wordt nog achterhaald wat de precieze oorzaak is. Aan het einde van het 
schooljaar is extra aandacht besteed op elk vakgebied. Kinderen die onvoldoende 
scoren, komen in aanmerking voor remedial teaching (RT). Er worden metingen 
verricht, ook in het nieuwe schooljaar, om te monitoren of en in hoeverre de 
achterstanden worden ingelopen. Ook wordt aandacht besteed aan het sociaal-
emotionele aspect. Er zijn kinderen die nu eenmaal niet lekker in hun vel zitten. 
Ook daar gaat speciale aandacht naar uit. 
 

Besluitenlijst 
Hieronder treft u in een overzicht de formele besluiten aan waarover de MR zich 
dit schooljaar heeft gebogen. 
 

Datum Nr. Besluit Wie 

24-09-21 1. CSA deelt jaarlijks plannen met de MR. MR 
24-09-21 2. OMR wordt op de hoogte gehouden door de PMR 

inzake het werkverdelingsplan. 
MR 

18-03-21 3. Akkoord met begroting 2021-2022  MR 
18-03-21 4. MR stemt unaniem in met het dyslexieprotocol. MR 
18-03-21 5. MR (meerderheid) stemt in met het vieren van 

Driekoningen ná de kerstvakantie. 
MR 

18-03-21 6. De notulist past steeds de besluiten- en actielijst 
aan; scherp zijn op beslissingen tijdens 
vergaderingen. 

MR 

18-03-21 7. Rooster 2021-2022 is goedgekeurd. MR 
25-05-21 8. MR stemt in met het aannemen van een RT’er, 

echter denken zij daarna graag mee over de 
invulling van deze functie. 

MR 

25-05-21 9. Instemming met SOP. MR 
15-06-21 10. Vergadering is akkoord met opstellen jaarverslag 

door Kariem. 
MR 

15-06-21 11. Huishoudelijk reglement wordt jaarlijks terugkerend 
item. 

MR 

15-06-21 12. Akkoord met toevoeging artikel aan huishoudelijk 
reglement. 

MR 

08-07-21 13. N.a.v. na de vergadering binnengekomen definitieve 
stuk: Instemming schoolplan/schoolgids 2021-2022. 

MR 



Jaarverslag 2020-2021 MR Bloktempel 4

08-07-21 14. N.a.v. na de vergadering binnengekomen definitieve 
stuk: Instemming besteding NPO gelden. 

MR 

 

Planning komend jaar 
(1) September (vergadering 9 september 2021; 20.00u – 22.00u) 

- Corona protocol, stand van zaken en hoe verder? 
- NPO gelden aanvulling: Data analyse nav E-score  
- CSA? 

- Werkverdelingsplan cao, update werkdrukgelden (Jorien) 
- Potentiële nieuwbouw 
- Vaststellen GMR vertegenwoordiger, MR voorzitter en secretaris (indien 

van toepassing) 
- Plannen MR-data en etentje 
- Huishoudelijk reglement update? 

 
(2) Oktober (vergadering; 20.00u – 22.00u) 

- Koerskaart introductie 
- Inventarisatie richting begroting 
- Aannamebeleid 
- Potentiële nieuwbouw 

 
(3) Eind november (vergadering ; 20.00u – 22.00u) 

- Werken in niveaugroepen 
- Potentiële nieuwbouw 
- Begroting 2021/2022 

 
(4) Februari (vergadering ; 20.00u – 22.00u) 

- Werken in niveaugroepen 
- M-toetsing 

 
(5) April (vergadering; 20.00u – 22.00u) 

- Schoolkalender, vakantierooster, leerling vrije dagen en studiedagen 
2022/2023 

- MR verkiezing (indien van toepassing) 
 
(6) Juni (vergadering; 20.00u – 22.00u) 

- Schoolgids/infoboekje 2022-2023 
- Inventarisatie onderwerpen 2022-2023 
- Opbrengsten eind CITO 
- MR Jaarverslag 
- Plannen 1ste vergadering na de zomervakantie in september 2022 

 

Slotwoord 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag. Hebt u meer 
behoefte aan informatie omtrent de MR of wilt u iets met (een lid van) de MR 
bespreken, neemt u dan contact op met één van ons of via ons e-mail adres: mr-
bloktempel@skpo.nl 
 


