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Inleiding
Dit is het jaarverslag van de MR van de openbare basisschool De Kei te Hippolytushoef.

Met dit jaarverslag informeren wij de directie, het team, de stichting Surplus, maar vooral ook de
ouders over wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben.
Wij streven naar openheid en een goede communicatie tussen alle betrokkenen en hopen zo een
positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs.

Wie zijn wij?
Het schooljaar 2020-2021 bestond de MR uit de volgende personen:
Personeelsgeleding:
Stefan Cornelissen
Joke Klink,  secretaris
Marijke Marees

Oudergeleding:
Marloes Smit ( voorzitter), is inactief lid vanwege ziekte, ook dit schooljaar

Nicolette Raasveldt
Danielle Ham,  voorzitter
Nicole Rienstra

Aan het einde van dit schooljaar hebben we afscheid genomen van  Nicolette Raasveldt, dit omdat
haar jongste kind de school heeft verlaten. De ontstane vacature wordt opgevuld door Marloes
Smit, zij zal haar intreden weer nemen in de MR.

Tijdens de afwezigheid van Marloes zijn de voorzitters taken overgenomen door Danielle.

Bijzondere bevoegdheden
De inspraak van de MR is opgesplitst in adviesrecht en instemmingsrecht. De MR heeft de
bevoegdheid om haar advies te geven over het schoolplan (betreft de kwaliteit van het onderwijs),
de schoolgids (informatie aan ouders) en de formatie (personeelsbestand).
Voor het schoolplan en de schoolgids is instemming vereist van de MR. Beiden zijn met de MR
besproken en hebben onze instemming gekregen. De begroting en formatie zijn ook uitvoerig met
de MR besproken en daarop heeft de MR positief geadviseerd.



Werkwijze
- De MR werkt volgens een jaarplanning en elke vergadering wordt een aantal vaste punten
behandeld zoals voortgang schoolontwikkelingsplan en GMR.
We hebben ons zoveel mogelijk aan deze planning gehouden, om ervoor te zorgen dat alles in het
afgelopen jaar besproken is.
- Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders en teamleden zijn bij de vergadering
welkom als toehoorders.
- De directeur is op uitnodiging bij elke vergadering aanwezig.
- Agenda’s van de vergaderingen zijn te vinden op de website.
- De leden van de MR zijn aanspreekbaar voor alle ouders en teamleden.

Vergaderingen
De MR kwam afgelopen jaar 7x bijeen. De vergaderingen verliepen in een goede sfeer. De directie,
in de persoon van Rogier van Dijk, was elke vergadering aanwezig. Daarnaast heeft de MR zich
bezig gehouden met de gebruikelijke taken zoals begroting, schoolplan, meerjarenbeleidplan,
formatie en klassenverdeling, vakantierooster, de nieuwe school, veiligheid in en rondom de
school, ARBO, de RIE, het BHV plan, nieuwe schooltijden, taakbeleid, covid maatregelen en de
besteding van de NPO gelden.

Nieuwe school
Het afgelopen jaar is de MR steeds bij gepraat over de vorderingen van de bouw van de nieuwe
locatie. Waarbij de nadruk lag op de veiligheid rondom het gebouw en de verkeersstroom.

Voortgang Schoolontwikkelingsplan
De stand van zaken over het schoolontwikkelingsplan is iedere vergadering aan bod gekomen.
Rogier van Dijk heeft ons uitgebreid geïnformeerd over de voortgang en de MR heeft mee kunnen
praten over het plan van aanpak. De school wil langzaam aan de richting op van Ontdekkend
Onderzoekend Leren.

Signalering
Gedurende het jaar komen soms bepaalde onderwerpen naar aanleiding van signalen die wij van
ouders ontvangen ter sprake.
Hierbij moet sprake zijn van een algemeen belang. De MR bespreekt deze signalen en indien nodig
wordt de directie gevraagd in te grijpen dan wel bij te sturen.
In geval van vragen over individuele leerlingen wordt uiteraard verwezen naar de leerkrachten.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR)
De GMR is de overkoepelende medezeggenschapsraad van Stichting Surplus. Sinds mei 2009 is de
structuur van deze GMR veranderd. Deze verandering was nodig omdat Surplus een fusie is
aangegaan met de scholen voor Speciaal Onderwijs van de gemeente Schagen. De GMR zou
moeten bestaan, van uit elke geleding 6 personen. Maar al enige jaren kampen ze met een te kort
aan leden die zitting hebben in de GMR. Daardoor is de terug koppeling naar ons als MR soms wat
matig. We worden op de hoogte gehouden door middel van het doorsturen van de gemaakte
notulen van de GMR vergaderingen.  We hebben een lid van de GMR die ons aanspreek punt is
binnen de GMR.



De schoolplannen van OBS De Kei
Het schooljaarplan, 2020-2021 is goed gekeurd.
Het meerjarenplan 2020-2024 is goed gekeurd.
Het jaarverslag, 2020-2021 is goed gekeurd.

Scholing/ ondersteuning
Dit schooljaar heeft de MR geen scholing gehad.

Ter afsluiting
De MR kijkt met tevredenheid terug op het schooljaar 2020 - 2021.
Er zijn veel zaken behandeld in een prettige sfeer én in een goede samenwerking met de directie.
Er is op een constructieve wijze samengewerkt met de diverse geledingen.
Wij als MR-leden hebben het vaste voornemen om ook het volgende jaar kritisch en opbouwend
te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd of door u aangedragen wordt. Aarzel dus niet om ons
te bellen, mailen of aan te spreken. Zo hopen wij uw belangen zo goed mogelijk te kunnen blijven
vertegenwoordigen.

Namens de MR,
Joke Klink


