
 

 
 
 

MR  Jaarverslag obs De Zoeker 

2019/2020       

      
 

 
 
Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool De Zoeker te Zaandijk. Dit 
jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 
2019-2020. 
 
Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen ouderleden en drie door het 
team gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij 
basisschool De Zoeker. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken 
om daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief 
goed onderwijs op onze school. Wij geven daarbij zowel gevraagd als ongevraagd advies en feedback 
aan de schooldirectie. De raad spreekt daarbij voor zowel ouders en leerlingen als voor personeel. 
 
 
 De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden: 
 
Personeelsgeleding: Titia de Bruijne, Helen Clerc en Michael Bos 

 
Oudergeleding:         Miriam Rijbroek - Belier, Mieneke Stadt, Fatima Oussouma – Ait Moha 
(voorzitter) 
  

 
Vergaderfrequentie 

In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR  zes keer vergaderd. Gedurende het schooljaar en buiten de 
vergaderingen om is de oudergeleding van de MR diverse malen bij elkaar geweest om lopende 
zaken te bespreken. Ook zijn diverse zaken omwille van efficiency per mail afgehandeld. Dit 
schooljaar is meerdere keren, door meerdere ouders gebruik gemaakt van de openbaarheid van de 
vergadering. 
 
Sinds februari 2019 is de structuur van de vergadering gewijzigd. Zo wordt de vergadering nu in drie 
delen opgedeeld, 

1. Voorbespreking en voorbereiding MR zonder directeur. 
2. Mededelingen directeur en vragen van/ aan directeur. 
3. Besluitvorming zonder directeur. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar: 
 
Thuisonderwijs 

De Corona-crisis heeft een grote impact gehad op het het onderwijs. Bij het organiseren van het  
thuisonderwijs, halve groepen naar school en uiteindelijk weer hele groepen naar school; zijn wij 
zeer betrokken geweest. Zo hebben we extra vergaderingen ingepland om mee te denken over de 
maatregelen en te overleggen. Bijvoorbeeld over de organisatie van het in-, en uitgaan van de school. 
Waren alle kinderen in beeld en hoe verloopt de communicatie met ouders? We realiseren ons dat 
dit voor elke meester of juf of gezin wennen was. Aan alle ouders, leerkrachten en ondersteunend 
personeel een groot compliment. 
 
Verkiezingen oudergeleding   
Dit schooljaar zat voor Miriam Belier-Rijbroek en Mieneke Stadt het zittingstermijn erop. Echter 
hebben beide aangegeven nog graag MR-lid te blijven. Miriam voor één jaar en Mieneke voor drie 
jaar. Er is een bericht naar ouders gegaan welke konden reageren wanneer er interesse zou zijn om 
lid te worden van de MR. Daarop zijn geen reacties gekomen. Was dat wel het geval geweest dan 
zouden er opnieuw verkiezingen komen. Miriam en Mieneke verlengen dus beide hun 
zittingsperiode. Eind schooljaar 2020-2021 komt er voor Miriam een vacature. Zij heeft dan geen 
kinderen meer op De Zoeker. 
 
Aanstellingsprocedure nieuwe directeur 
Zoals u heeft kunnen lezen is Rob Starreveld de nieuwe directeur van De Zoeker. Het vinden van een 
passend persoon is een heel traject welke wordt georganiseerd en uitgezet door Zaan Primair. 
Voorafgaand aan het opstellen van een vacaturetekst werd er eerst een profielschets gemaakt van 
de school. Frans Profittlich heeft dat proces begeleid. De MR heeft daar een actieve rol in gespeeld. 
Nadat de vacaturetekst was uitgegaan volgde een selectie-, en sollicitatieprocedure. Voor het eerst 
heeft Zaan Primair -op advies van de MR- als pilot een teamlid gevraagd om deel te nemen aan de 
selectiegesprekken. Dat is door alle partijen als zeer positief ervaren.  We waren positief verrast over 
de belangstelling voor de vacature. Rob Starreveld bleek de meest geschikte kandidaat. In de BAC 
(benoemings advies commissie) zaten leden van het bestuur van Zaan Primair, leden van het team en 
Fatima en Mieneke namens de MR. We wensen Rob heel veel succes en plezier op De Zoeker. 
 
Ondersteuningsplan 

Afgelopen jaar hebben juf Josia en meester Michael ondersteuning geboden aan alle groepen van de 
school. Zij hadden daarvoor een plan geschreven welke aan de MR is voorgelegd. De MR heeft daar  
zeer positief op gereageerd. De Corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat deze ondersteuning helaas is 
weggevallen. In verband met een ander formatieplan zal deze vorm komend schooljaar wijzigen. 
 
Besteding van extra geld voor werkdrukverlaging 

De extra gelden die zijn ontvangen door de school worden komend schooljaar ingezet. Zo kunnen er 
twee kleinere groepen drie worden geformeerd, kan er een leerkrachtondersteuner worden 
aangesteld en krijgt de gymleraar meester Sven er een dag bij. Hierdoor krijgen ook de kleuters 
bewegingsonderwijs van een vakdocent. 
 
MR plan 

De MR heeft voor het nieuwe schooljaar 2020/2021 een jaarplan opgesteld. Het doel van dit jaarplan 
is inzichtelijk maken welke onderwerpen aandacht van de MR vragen en welke taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden de MR daarbij heeft. Het vormt een leidraad voor het vaststellen van de 
agenda van de MR-vergadering en is een transparante manier om onze achterban te informeren over 



 

onze werkzaamheden. In ieder geval zal er gemonitord gaan worden wat het effect van de Corona-
crisis is geweest en hoe het contact met ouders gewaarborgd blijft nu er minder persoonlijk contact 
mogelijk is. 
 
Sporttenues 

Dit onderwerp heeft eindelijk een vinkje gekregen. Het is na lange tijd gelukt om nieuwe tenues te 
kunnen bestellen voor de school. Mede dankzij hulp van meester Michael Bos. De tenues met 
Zoekerlogo zien er goed uit en zullen worden gebruikt bij het schoolvoetbaltoernooi en 
schoolkorfbaltoernooi. Laten we hopen dat ze komend schooljaar in gebruik genomen gaan worden. 
 
Speerpunten voor het schooljaar 2020-2021 

De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet deze 
positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van actuele 
ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijkse terugkerende zaken, heeft ook de toekomst 
van basisschool De Zoeker onze aandacht. 
 
Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch 
opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op 
de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. U kunt ons altijd aanspreken op het 
schoolplein. Ook zijn wij per e-mail bereikbaar op het e-mailadres MRdezoeker@outlook.com. 

 
 
Zaandijk,  oktober 2019 

 
Namens de MR van basisschool De Zoeker, 
Fatima Oussouma – Ait Moha (voorzitter) 
Miriam Belier-Rijbroek 

Mieneke Stadt 
 


