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1. Inleiding 
 

Voor je ligt het jaarverslag 2020-2021 van de medezeggenschapsraad (MR) van openbare basisschool 

De Watermolen. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar 

activiteiten. Allereerst dient het verslag om de MR-leden te informeren. Daarnaast heeft het tot doel 

om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het 

schooljaar hebben plaatsgevonden. Deze verantwoording is openbaar en daarom ligt het jaarverslag 

ter inzage op de administratie en wordt gepubliceerd op de website. 

De MR heeft instemmings- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding na overleg 

adviseert, instemming verleent of onthoudt van voorstellen van de schoolleiding. Om die reden 

wordt Maaike Kerssens, de directeur van de school, elke vergadering uitgenodigd om onderhavige 

zaken zelf voor te leggen en toe te lichten. 

De vergaderingen zijn openbaar en worden via de website aangekondigd. Elke ouder of verzorger is 

van harte welkom om de vergaderingen als toehoorder bij te wonen. Wij vragen je je vooraf aan te 

melden via mr@obsdewatermolen.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mr@obsdewatermolen.nl


 

MR Jaarplan 2020-2021– OBS De Watermolen – Concept – Versie 1.0 – 10 september 2021 

2. Samenstelling MR 2020-2021 

2.1. Oudergeleding 

• Sharada van Egmond-Rijkhoff (voorzitter) – sinds juni 2015 

• Linda Warren  (secretaris) - sinds september 2018 

• Amber Zaal-Fijma – sinds juni 2015 

2.2. Personeelsgeleding 
• Femke de Waal – sinds augustus 2014 

• Marja Roozendaal – sinds augustus 2019 

• Guido Brouwer – sinds september 2020 
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3. MR Werkplan 
 

De MR heeft aan het begin van het schooljaar een werkplan opgesteld. Hierin zijn alle verplichting en 

bevoegdheden aangegeven. Daarnaast staan alle vergaderdata vermeld, evenals de onderwerpen die 

per vergadering besproken zullen worden. Uiteraard worden hier onderwerpen uit de actualiteit aan 

toegevoegd. In schooljaar 2020-2021 is er 7 keer vergaderd.   

Het was wederom een zeer uitdagend schooljaar. Covid-19 was nog niet verdwenen en weer was er 

een periode van online thuisonderwijs. Hoewel het wiel niet opnieuw uitgevonden hoefde te worden 

was het toch weer een hele uitdaging voor iedereen. Ouders mochten nog steeds niet of nauwelijks 

in de school, klassen moesten in thuisquarantaine bij een besmetting, en zo waren er nog legio 

uitdagingen waar elke keer weer op ingespeeld moest worden.  
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4. Inhoud vergaderingen 
 

Een kort overzicht van de belangrijkste punten per vergadering vind je onderstaand.  

4.1. Vergadering d.d. 28-09-2020 
 

• In deze eerste vergadering van het schooljaar is iedereen vooral heel blij dat er met een 

gedeeltelijk nieuw team enthousiast kan worden begonnen aan het schooljaar, met alle 

kinderen op school.  

• Omdat Covid-19 nog niet weg is, is er een nieuwe kwaliteitskaart Corona met alle afspraken 

op een rij. 

• De school gaat dit jaar een pilot beginnen voor een nieuwe methode Wereldoriëntatie. Aan 

het eind van het schooljaar wordt gekeken of deze methode definitief gebruikt kan gaan 

worden. 

• Tenslotte wordt er kritisch gekeken naar de besteding van de OR- en schoolreis gelden. Wat 

doen we met het geld van de schoolreisjes die zijn geannuleerd, bijvoorbeeld. 

 

4.2. Vergadering d.d. 10-11-2020 
 

• Ten tijde van deze vergadering was de school helaas weer gesloten ivm Covid-19. Wederom 

kregen de leerlingen thuis (online) onderwijs. De noodopvang op school wordt besproken. 

• Onderwerpen uit het meerjarenplan 2019-2023 worden besproken. 

• Er wordt een begin gemaakt met de formatie voor het volgend schooljaar. 

 

4.3. Vergadering d.d. 01-03-2021 
 

• Gelukkig zijn de leerlingen inmiddels weer op school! 

• Er wordt gekeken naar resultaten van CITO en DMT toetsen. N.a.v. de resultaten is er een 

plan van aanpak gemaakt om leerlingen op hun eigen niveau te begeleiden. 

• Veel lof hoe de school de schoonmaak van de school en het schoolplein (tuintjes, samen met 

leerlingen aanleggen en onderhouden) aanpakt. Het team is ook bezig om activiteiten te 

bedenken om het buitenspelen leuker te maken. Zo wordt er een veel positievere sfeer 

gecreëerd op school. 

• De aankomende MR verkiezingen en de formatie staan wederom op de agenda. 

• Tenslotte wordt bekend dat er door de overheid geld vrijgemaakt gaat worden voor het 

onderwijs. 
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4.4. Vergadering d.d. 15-04-2021 
 

• De formatie voor schooljaar 2021-2022 is vergevorderd. Het blijft toch altijd weer een puzzel. 

Gelukkig is het huidige team heel tevreden en zullen zij ook volgend jaar grotendeels blijven.  

• Het NPO (Nationaal Plan Onderwijs) wordt besproken, en hoe dit door Zaan Primair wordt 

georganiseerd. 

• De situatie rondom Covid-19 wordt besproken. 

• De leerkrachten van de groepen hebben zelf een weging gemaakt op diverse aspecten van 

het sociaal emotioneel welzijn van de groepen. Er wordt besproken welke acties hier vanuit 

school voor worden ondernomen. 

• Tenslotte wordt er weer kritisch gekeken naar de resultaten van de CITO toetsen en waarop 

ingezet moet worden. 

• De nieuwe leden Wim Tavenier en Nagehan Cicek zijn voor het eerst aangeschoven. 

 

4.5. Vergadering d.d. 20-05-2021 
 

• Het NPO wordt verder uitgewerkt, waarbij de Watermolen een plan aan ZP aanlevert hoe zij 

de gelden graag willen besteden.  

• Er wordt gekeken naar lange termijn ontwikkelingen, instroom van leerlingen, 

groepssamenstellingen.  

• Er is meer bekend over de MR samenstelling 2021-2022. Amber blijft nog minimaal 1 jaar aan 

om de nieuwe leden te ondersteunen.  

 

4.6. Vergadering d.d. 24-06-2021 
 

• De allerlaatste vergadering van dit schooljaar met de huidige MR – en het mag weer op 

school! Wat fijn om elkaar weer eens echt te zien. De nieuwe leden zijn er ook weer bij. 

• De formatie is besproken en zal worden gedeeld met ouders, evenals de definitieve indeling 

van de studiedagen en vakanties in het nieuwe schooljaar. 

• Er wordt gesproken over de NPO gelden en de OR gelden. Er moet duidelijke communicatie 

komen naar de ouders in verband met vele afgelaste en/of verschoven evenementen.  

• De vergadering wordt afgesloten met heerlijke pizza. Op naar een welverdiende vakantie, en 

hopelijk een heel goed nieuw schooljaar. 

 

Namens de MR, 

Linda Warren 

Secretaris MR OBS De Watermolen 


