
 
 
 

MR  Jaarverslag obs De Zoeker 

2020/2021       

      
 

 
 
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 
2020-2021. 
 
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 bestond in het schooljaar 2020-2021 uit de volgende 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 zeven 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 al sinds het vorige schooljaar (maart 2020) een grote impact gehad op het 
onderwijs. Helaas zette deze crisis zich ook tijdens dit schooljaar voort en ontkwamen we ook dit jaar 
niet aan een lockdown waarbij de kinderen thuis kwamen te zitten.  In deze periode verliep het 
afstandsonderwijs op De Zoeker niet naar ieders verwachting. Daarop heeft de OMR, mede naar 
aanleiding van uitgebrachte zorgen van een aantal ouders advies gegeven aan de directie. Het advies 
zag op de communicatie richting ouders (goede uitleg geven over waarom de Zoeker voor deze manier 
van thuisonderwijs kiest) en het invoeren van meer online contactmomenten. Ook de herstart na deze 
lockdown heeft de OMR doen besluiten een advies te geven. De Zoeker heeft na deze herstart voor de 
periode tot de voorjaarsvakantie gekozen voor onderwijs in dagdelen in plaats van hele schooldagen. 
Dit heeft voor sommige thuiswerkende ouders niet tot de verwachte extra lucht geleid. De OMR heeft 
ook bij dat advies aandacht gevraagd voor duidelijke communicatie hierover richting ouders. 
 
Communicatie met ouders 
Het onderwerp communicatie is meerdere keren in de MR vergaderingen aan de orde gekomen. In zijn 
algemeenheid in relatie tot verschillende onderwerpen heeft de MR aandacht gevraagd voor goede 
communicatie en transparantie. Maar ook specifiek in relatie tot de coronaontwikkelingen, met als 
voorbeeld de frequentie en de inhoud van de weekberichten richting de ouders. Voor wat betreft dit 
laatste heeft de bespreking ook tot aanzienlijke verbeteringen geleid.   
 
Besteding Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden 
Vanwege corona en de gevolgen daarvan heeft het rijk het Nationaal Programma Onderwijs in het 
leven geroepen. Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen per leerling een bedrag 
aan aanvullende bekostiging uit het NPO. Afhankelijk van de leerlingpopulatie krijgen scholen extra 
bedragen. Ook dit onderwerp is regelmatig in de MR vergaderingen besproken en er is meegedacht bij 
de besteding en doelen voor deze gelden. De MR heeft uiteindelijk ook positief geadviseerd op het 
door de directie opgestelde plan voor besteding van deze gelden.  
 
Verkiezingen oudergeleding   
Eind van dit schooljaar kwam de vacature voor de plaats van  Miriam Belier-Rijbroek vrij. Haar jongste 
kind is naar het voortgezet onderwijs gegaan.  Deze vacature is uitgezet en daarvoor hebben twee 
kandidaten zich aangemeld. Uit de verkiezingen die daarop werden gehouden is Robin Witbaard is als 
winner uitgekomen.  
 
Interventie groep 6  
In de loop van 2021 is de interventie die in groep 6 heeft plaatsgevonden regelmatig onderwerp van 
gesprek geweest in de MR. De MR heeft meegedacht in de wijze van communicatie richting ouders 
over dit onderwerp en over de invulling van de maatregelen naar aanleiding van de interventie 
(kanjertrainingen, aandacht aan gedrag op social media etc.) en blijft de ontwikkelingen in deze groep 
ook in het nieuwe schooljaar nauwgezet volgen.  
 
MR plan 
De MR heeft voor het nieuwe schooljaar 2021/2022 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 effecten van de 
coronacrisis en de maatregelen die daarop worden genomen. Daarbij gaat het niet alleen om de 



veiligheidsmaatregelen, maar ook eventuele maatregelen die worden/zijn genomen om 
achterstanden weg te werken (inzet van zogenoemde NPO gelden) 
 
Speerpunten voor het schooljaar 2021-2022 
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,  september  2021 
 
Namens de MR van basisschool De Zoeker, 
Fatima Oussouma – Ait Moha (voorzitter) 
 
 


