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1 Inleiding 
Met veel plezier hebben de Medezeggenschapsleden zich het afgelopen jaar ingezet voor een beter OBS 
Het Zand. In dit jaarverslag van 2019-2020 leest u over de onderwerpen waar de MR zich in het 
afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden en de samenstelling van de MR. 
 

2 Samenstelling van de MR  
De MR van OBS Het Zand bestond dit schooljaar uit de volgende leden: 
 
Leerkrachten: 

• Lenneke Reumer, secretaris & GMR 

• Savio Broekhuijsen, penningmeester (tot 1 maart 2020) 

• vacature 
 
 
Ouders: 

• Eduard Brinkman, voorzitter 

• Erwin Medendorp, vicevoorzitter 

• Gwen van Os 
 

 
In maart 2020 heeft Savio Broekhuijsen de MR verlaten wegens een nieuwe uitdaging. Het is niet gelukt 
om de vacature die ontstond te vervullen, naast de al bestaande vacature.  Dit was uiteraard geen 
wenselijke situatie en de MR hoopt dat dit ook niet meer voorkomt.  
 
De directie maakt geen deel uit van de MR, maar nam wel deel aan de vergaderingen. In dit schooljaar is 
Antoinette Crawfurd-Smit, directeur van OBS Het Zand, bij de vergaderingen aanwezig geweest om 
plannen en onderwerpen toe te lichten en te bespreken.  
 

3 Vergaderingen 2019-2020 
De MR van OBS Het Zand heeft jaarlijks, afhankelijk van de onderwerpen, 6-8 vergaderingen. Tevens 

wordt er aan het begin van het schooljaar een jaarplansessie gehouden, waarin  het MR jaarplan wordt 

vastgesteld. 

In het afgelopen schooljaar heeft de MR 6 keer een reguliere vergadering gehouden. Daarnaast is er aan 

het begin van het schooljaar een jaarplansessie gehouden.  

De MR-agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, zoals de kwaliteit van het onderwijs, het 

pedagogisch klimaat en het formatie- en jaarplan van school. Daarnaast kan er gedurende het jaar een 

aantal specifieke onderwerpen zijn, of onderwerpen waar meer aandacht voor is, zoals dit jaar de 

kwaliteit van het schoolgebouw. 
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Vergadering 
 
Belangrijkste onderwerpen 

24 september 2019 Jaarplansessie MR 

12 november 2019 Toelichten begroting, vaststellen jaarplan MR, 
vaststellen jaarverslag MR, stakingen in het 
onderwijs.   

17 januari 2020 Concept pestprotocol bespreken, formatie 
volgend schooljaar en bijbehorende 
financiering, instemmen huishoudelijk 
regelement en statuten MR,  afscheid Savio 

10 maart 2020 Huisvesting, terugkoppeling tweedaagse 
staking, evaluatie ouderavond lerarentekort, 
evaluatie ouderavond start schooljaar, 
vooruitkijken op coronavirus.  

14 april 2020 
Deze vergadering was digitaal.  

Thuisonderwijs en het thuiswerken tijdens de 
coronaperiode, instemmen vakantierooster, 
bespreken trendanalyse en citoresultaten M-
toetsen.  

25 mei 2020 Evalueren thuisonderwijs en halve dagen naar 
school, formatie, werkverdelingsplan en 
ouderbijdrage.   

14 juli 2020 Jaarplan, instemmen beleidsplan 
opbrengstgericht en passend onderwijs, 
instemmen beleidsplan MHB, hoe verder na 
corona, afscheid Lenneke  

 

4 Speerpunten 2019-2020 
Het afgelopen jaar heeft de MR het volgende gedaan ten aanzien van de, in het jaarplan vermelde 

speerpunten: 

1) Kwaliteit onderwijs 

De MR heeft ook dit schooljaar de kwaliteit van het onderwijs gemonitord. De MR heeft gezien 

dat er een nieuw beleidsplan MHB is geschreven, met meer de focus op onderwijsbehoeften. Er 

is gekozen om voor elke leerling vanaf groep 5 een laptop (Chromebook) aan te schaffen. Dit is 

goed van pas gekomen bij het thuiswerken, waardoor ieder kind een eigen laptop tot zijn 

beschikking had. De MR heeft het afgelopen jaar ook typecursussen betaald.  

De school heeft een transitie gemaakt naar het zgn. Groepsplanloos werken en werkt nu met 

Leeruniek. Hierdoor werkt de school meer aan gezamenlijke amibities. Directie en IB blijven ons 

op de hoogte houden.  Ten slotte staat het dreigende  lerarentekort elke vergadering op de 

agenda. Onze conclusie is dat de directie en het team er veel aan doen om zoveel mogelijk lessen 

door te laten gaan. De MR toont zich hierin een serieuze partner om mee te denken met de 

directie.  

2) Pedagogisch klimaat 
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Dit schooljaar is er een pestprotocol bijgewerkt. De MR blijft zich inzetten voor een veilig klimaat 
voor elk kind. De uitvoering van beleid blijft de aandacht vragen en dus wordt dit onderwerp 
elke vergadering besproken.   
Tijdens het thuiswerken is er ook voor gekozen om kwetsbare leerlingen wel naar school te laten 
komen zodat ook zij een veilige plek hadden om te werken.  

3) Uitstraling school / PR 

De school is in 2017 gestart met een werkgroep communicatie om de uitstraling van school te 
verbeteren en meer nieuwe ouders te interesseren. De bijeenkomsten van deze werkgroep 
worden altijd bijgewoond door een lid van de MR. In het afgelopen schooljaar zijn er minder 
bijeenkomsten geweest vanwege de verwachte verhuizing. Na de verhuizing verwacht de school 
weer meer nieuwe leerlingen aan te trekken. De MR heeft in de vergadering van juli besloten 
graag mee te denken over een gedegen wervingsplan.  

4) Huisvesting 
Al enige jaren is OBS Het Zand, i.s.m. Montessorischool Arcade, bezig het binnenklimaat en de 
akoestiek op school te verbeteren en werd de voortgang gemonitord. De MR heeft dit schooljaar 
haar activiteiten op dit vlak voortgezet. De verhuizing naar de tijdelijke locatie komt steeds 
dichterbij en daarmee dus ook de renovatie. Het ontwerp, het technisch ontwerp en het plan 
van eisen is reeds goedgekeurd. Het wachten is nu op de aanbesteding zodat er in januari 2020 
kan worden gestart met de verbouwing.  De bouw van appartementencomplex La Sabbia is nu 
bijna afgerond. De aandachtspunten die rondom dit gebouw op de agenda stonden hadden te 
maken met veiligheid tijdens de bouw en de veiligheid van het verkeer na de oplevering.  

 

Overige activiteiten dit schooljaar waren: 

• Ouderavond informatiemarkt: Aan het begin van het schooljaar heeft de MR zich gepresenteerd 

tijdens de informatiemarkt op de algemene ouderavond. Doordat de theaterzaal niet 

beschikbaar was, is er gekozen voor een andere vorm van kennismaken.   

• Bijwonen van meerdere benoemingscommissies t.b.v. de aanstelling van een aantal nieuwe 

leerkrachten 

5 Overleg met bestuur SPO 
Wanneer nodig heeft de MR contact met het bestuur van SPO, Dit schooljaar heeft Eric van Dorp en 

gesprek gehad met Eduard, Gwen en een afgevaardigde van de OR in het kader van het jaarlijks 

schoolbezoek van het DB.  

6 Scholing 
Eén MR-lid heeft dit schooljaar een cursus gevolgd op het gebied van medezeggenschap. De kennis is 

gedeeld met de overige MR-leden. 

7 Samenwerking met OR 
De MR en OR hebben een open uitnodiging uitstaan naar elkaar om een lid af te vaardigen naar elkaars 

vergadering. Deze uitwisseling bevordert het contact, begrip en de samenwerking. Hiervan is het 



 
5 

afgelopen jaar geen gebruik gemaakt.  

Het plan om samen een activiteit te ondernemen is door het corona-virus niet doorgegaan.  

8 Ondersteuning door derden 
De MR heeft dit jaar geen gebruik gemaakt van ondersteuning door derden. 

9 Vooruitblik 2020-2021 
Voor komend schooljaar heeft de MR nog één vacature voor een nieuwe leerkracht die ingevuld moet 
worden. De andere twee vacatures zijn gevuld door Ilona Wels en Marije Wildschut.  
 
Ook in het komende schooljaar kunt u van ons verwachten dat we ons zullen inzetten voor een nog 

betere school.  Naast de continue focus op de kwaliteit van het onderwijs en het pedagogisch klimaat, zal 

de aanstaande verhuizing een vast onderwerp op de agenda worden en veel aandacht van de MR 

krijgen. Tijdens de jaarplansessie in het nieuwe schooljaar zal de MR haar verdere activiteiten nader 

bepalen. 

 

10 Financiële verantwoording  
In onderstaande tabel is te zien hoe wij ons budget hebben besteed.  

Jaarverslag 2018-2019 
 

Inkomsten  
2017-2018 

€ 509,12  uitgaven aantal Prijs  Totaal 

Inkomsten 
2018-2019 

€ 1545,-  chromebooks 3 € 350,- € 1050,- 

   jaarplansessie 1 € 107,85 € 107,85 

   Typecursus 43 € 17,- € 731,- 

   Eten 19-09-‘18 5 € 24,60 € 24,60 

   Eten 05-11-‘18  € 8,25 € 8,25 

   Eten 29-11-‘18  € 13,42 € 13,42 

       

Totaal inkomsten €2054,12  Totaal uitgaven   € 1935,12 

       

Nu in kas € 119,-      

 


