
 
JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2020-2021 
 
 
In dit jaarverslag vindt u informatie over de zaken die dit schooljaar in de medezeggenschapsraad van 
Basisschool De Bron zijn behandeld.  
 
Samenstelling 
De leden van de Medezeggenschapsraad (MR) waren dit schooljaar: 
 
Oudergeleding:   
Lies Kromhout Voorzitter 
Jolanda Bunnik lid 
Bas Otting lid 
 
Teamgeleding  
Brenda Reijken lid 
Daphne Nederhoff lid 
Lenneke Vink   lid (bij stemrecht) 
 
Directie: 
Rosa Houweling Adviseur  
 
De MR heeft dit jaar 7 keer vergaderd. Op 22 september, 12 november, 19 januari, 4 maart, 13 april, 31 mei,  
en 7 juli. Ivm de corona maatregelen hebben alle vergaderingen middels video conference plaatsgevonden. 
 
Begin van het schooljaar is de samenstelling gewijzigd. Nicole Laukens heeft afscheid genomen van de MR 
oudergeleding en Bas Otting is gestart in de MR oudergeleding. Teamgeleding Lenneke is als 3e personeelslid 
toegevoegd aan de MR. Zij woont de vergaderingen normaliter niet bij, maar zal indien nodig bij stemmingen 
aanwezig zijn.   
 
In het lopende schooljaar zijn geen wijzigingen geweest. De oudergeleding en teamgeleding van de MR heeft 
het gehele schooljaar samen vergaderd.  
  
De onderwerpen die worden besproken staan in het activiteitenplan die aan het begin van het jaar is 
opgesteld. Vanzelfsprekend is dit schooljaar anders gelopen dan we vooraf hadden gedacht. Door de Corona-
crisis, het sluiten van de scholen met het thuisonderwijs als gevolg, heeft ook gevolgen gehad op de besproken 
onderwerpen/stukken.  Ook het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is als belangrijk aandachtspunt 
toegevoegd aan de agenda. 
 
De hoofdpunten worden hieronder toegelicht.  
 

1. Thuisonderwijs 
De directie heeft de MR geïnformeerd over de wijze waarop de Bron invulling ging geven aan het 
thuisonderwijs gedurende de sluiting van de scholen en de gedeeltelijke openstelling. Gedurende deze 
periode is er meerdere malen contact geweest over de invulling en informatievoorziening, de herziene 
coronamaatregelen en uitvoering hiervan. Voorbeelden hiervan zijn starttijden school, werkdruk, 
testbeleid en opgedane ervaringen met het thuisonderwijs. De uitslagen van ouder enquête 
besproken met de MR. En de MR is geïnformeerd bij de aftasting of er mogelijkheden zijn om de klas 
op school te laten werken met een online docent en klasse assistent (ouder) in de klas.  
Gedurende het jaar is het Covid 19 beleid in school een vast onderdeel geworden in de MR 



vergaderingen.  
 

2. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  
De overheid heeft financiële middelen vrijgemaakt om herstel en ontwikkeling van het onderwijs te 
stimuleren ontstaan tijdens en na de coronaperiode. Via de schoolscan die is uitgevoerd in april 2021 
zijn de mogelijkheden met de MR besproken. In de schoolscan (vast format Groeiling) zijn de 
hulpvragen vastgesteld en hierop kunnen gelden worden ingezet. De extra middelen dienen de 
komende 2 jaar te worden ingezet.  De MR heeft instemming gegeven op de schoolscan en de hieruit 
ontwikkelde plan tot besteding van de NPO gelden. De inzet van de NPO gelden hebben voor komend 
schooljaar (2021-2022) een positief effect op het beleid, onderwijs, organisatie en financiën.   

 
3. Beleid 

Het gevoerde beleid wordt door de MR getoetst aan de hand van het schoolplan, het jaarplan, het 
jaarverslag en de schoolgids. 
De schoolgids is begin dit schooljaar besproken en goedgekeurd.  
Het schoolplan 2020-2022 is besproken en goedgekeurd. Het schoolplan wordt in kleinere stappen 
uitgevoerd en deze stappen zijn in het jaarplan opgenomen. Dit om de voortgang erin te houden en 
per jaar beter te kunnen monitoren. Achterstanden ontstaan door de coronaperiode zijn benoemd in 
de schoolscan van april 2021 en er is een plan opgesteld om herstel en ontwikkeling te stimuleren.  

 
4. Onderwijs 

In februari bespreken we de schoolresultaten aan de hand van de cito toetsen op groepsniveau en de 
acties die uit de analyse naar voren komen. De citotoetsen van juni zijn gebruikt ter indicatie en het 
gericht inzetten van de onderwijsplannen voor het schooljaar 2021-2022. Na de thuis school periode 
valt het op de instructiegevoelige groepen en vakken een lagere score laten zien dan verwacht.  Hier 
wordt door de inzet van de NPO gelden gericht aan gewerkt.  
 
Doorgeschoven punt jaarverslag 2020-2021: 
De MR heeft vragen gesteld over het godsdienstonderwijs, dan wel levensbeschouwing op De Bron. 
Dit blijkt geen vaste plek meer te hebben in het onderwijsaanbod. De MR is van mening dat dit terug 
moet komen, dit wordt gedeeld door directie en het team en dit krijgt een vervolg in het komende 
schooljaar. Er is hiervoor een werkgroep ingesteld. Vanwege corona is dit punt doorgeschoven naar 
schooljaar 2021-2022.  
 

5. Organisatie 
De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingplicht over de formatie (klassenindeling) en het 
taakbeleid (activiteiten leerkrachten), de oudergeleding heeft adviesrecht.  
 
De MR heeft aan de hand van de schoolscan meegedacht over de mogelijkheden van de inzet NPO 
gelden. De MR heeft ingestemd met de uitvoering van het schoolscan plan en de inzet van de NPO 
gelden.  
 
De formatie voor het schooljaar 2021-2022 is besproken en na toelichting akkoord bevonden.  

 
Het protocol social media is besproken met de MR. De MR heeft geadviseerd om eerder te starten met 
de lessen veilig internet. Nu gebeurt dat in groep 6.  
 
In april 2021 heeft Jan Kees ( bestuurder Groeiling) uitleg gegeven aan de MR over de Groeiling visie 
van integraal kind centra 0 tot 12 jaar. De vaste samenwerkingspartner van de Groeiling voor de 
peuteropvang en BSO is Kind en Co.  
De directie en MR heeft contact gezocht met de andere aanbieders van BSO en kinderopvang in 



Reeuwijk-Dorp om de warme overdracht van peuters naar school te stimuleren.  
 
De directie heeft de MR geïnformeerd over de vervangingen vanwege verlof gedurende het schooljaar.  
 
MR leden van de Bron hebben deelgenomen aan de GMR bijeenkomst thuiswerken.  
 
De MR heeft vragen gesteld over de zithouding van de leerlingen. Dit is besproken in de GMR.  
 
Het vakantierooster en de planning voor de studiedagen is besproken in de MR-vergaderingen en 
akkoord bevonden.  
 

 
6. Financiën  

De begroting en exploitatie staan meerdere keren per jaar op de agenda. De MR heeft de exploitatie 
bekeken, de opvallende zaken zijn besproken en afdoende toegelicht. De bestedingen van de 
vrijgekomen NPO gelden zijn besproken en de keuzes die de Bron hierin heeft gemaakt.  
Besloten is om de bespreking van de financiën van 4x per jaar terug te brengen naar 2x per jaar in 
december en juni/juli. 

 
 

De vergaderingen zijn dit jaar wederom in een positief-kritische sfeer verlopen. Er wordt goed naar elkaar 
geluisterd en er is ruimte voor discussie.  
 
 
Reeuwijk-Dorp, 21 september 2021 
Namens de medezeggenschapraad, 
 
 
Jolanda Bunnik 


