
 
 
 
Jaarverslag MR basisschool Fonkel 2019-2020  
   
In het schooljaar 2019-2020 hadden in de MR zitting:   
Oudergeleding   
Yurin de Weijer (voorzitter)  
Ivo Tiebosch (vice-voorzitter)  
Laurie Korsten  
  
Personeelsgeleding   
Franca Cooijmans (secretaris)   
Henriëtte Otten   
Sascha van Lieshout  
  
Relatie met de GMR   
Op de agenda van de MR heeft de terugkoppeling vanuit de GMR (Gemeenschappelijke   
Medezeggenschaps Raad van SKIPOS) een vaste plek behouden. De vertegenwoordiger vanuit de ouders was 
Marcel de Koning en vanuit het team Chris van Santvoort.  
 
Adviserende rol 
Wilma Steenbakkers directeur basisschool Fonkel 
 
Instemming  
Algemene Schoolgids 2019-2020 en praktisch gedeelte van de Schoolgids 2019-2020  
De oudergeleding en de personeelsgeleding van de MR stemden (na het verwerken van de opmerkingen) in met de 
inhoud van de documenten. 
 
Digitalisering op Fonkel 
Er is gesproken over: 
-Met welke vaardigheden stromen leerlingen in? 
-Op welke manier is er aandacht voor mediawijsheid? 
-Gebruik mobiele telefoons 
-De verdeling divices 
 
Cadans Primair heeft een opzet gemaakt voor een leerlijn digitale vaardigheden. Met welke vaardigheden stromen de 
leerlingen uit? 
Dit is inmiddels besproken in het bestuur en afgerond in kader van het strategisch beleidsplan. 
Als Cadans primair leerlijnen/beleid publiceert, kunnen we deze bekijken met elkaar en naar ouders communiceren. 
Wat verwachten wij van ouders op dit gebied, wat ligt binnen de mogelijkheden van Fonkel en wat niet? 
 
ZIEN  
Er is gesproken over ZIEN 
ZIEN brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen op, 
geeft handelingssuggesties weer en verwijst naar veel Sova-trainingen en materialen. Dit door observaties goed te 
analyseren Een positief systeem wat je dwingt om elke leerling individueel te beoordelen zonder cijfers e.d.  
 
Staking in onderwijs 

Op 6 november 2019 is niet echt actie gevoerd door het personeel. Bij de staking daarna, op 31 januari 2020, was de 

oudergeleding van de MR actief betrokken en heeft samen met ouders uit de ouderraad andere ouders benaderd om 

een gastles te geven. Dit was een zeer geslaagde actie!! 

 

Zwarte Pieten-discussie 

Beslissing en verantwoordelijkheid ‘wel of geen zwarte Piet’ ligt bij school. De directeur gaat met dit onderwerp aan de 

slag en bespreekt dit onderwerp met de ouderraad. Fonkel kiest schooljaar 2020-2021 voor gekleurde pieten, 

roetveegpieten enz. 

Terugkoppeling strategisch beleidsplan Cadans Primair door leerlingenraad 

leerlingen willen graag keuzemogelijkheden krijgen: Eigenaarschap van hun eigen leerproces! 

Goed onderwijs blijft de basis, de standaarden van de inspectie zijn essentieel. 

Binnen het aanbod moet ruimte gemaakt worden voor onderzoeken. 



Belevingsonderzoek 

Schooljaar 2020-2021 wordt het belevingsonderzoek (met als doel welke thema’s/onderwerpen leven er onder 

ouders) uitgezet. Het is geen tevredenheidsonderzoek. De vragen hebben te maken met de reikwijdte van de MR. 

De oudergeleding heeft dit onderzoek opgezet met feedback over de thema’s van de personeelsgeleding.  

Middels een e-mail via Parnassys worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. 

 
De uitbraak van het coronavirus: thuisonderwijs (15 maart 2020 - 8 juni 2020) 
In korte tijd werd er veel bereikt op digitaal gebied, waar in de toekomst blijvend gebruik van gemaakt gaat worden. 

Leerkrachten toonden inventiviteit en creativiteit. 

Voor de leerkrachten was het een uitdaging om zo goed mogelijk thuisonderwijs te geven. 

Daarvoor was de medewerking met ouders heel belangrijk. Er werd goed gecommuniceerd  

via Teams of via Parro.  

Door middel van een enquête kregen de leerkrachten goede feedback waardoor ze het  

thuisonderwijs nog efficiënter konden aanbieden.  

Toen de groepen weer voor de helft naar school mochten, moest er opnieuw een plan worden opgezet.  

Leerkrachten merkten dat er geen grote hiaten in de leerstof zaten. Het was prettig om te kunnen starten met halve 

groepen. Hierdoor was meer aandacht voor de kinderen. 

Doordat er geen ouders meer in school kwamen, was er meer rust in de school. 

Het was wel ‘moeilijk’ voor de kinderen van 4 die voor het eerst op school komen.  

De oudergeleding van de MR gaf aan dat er goed gecommuniceerd werd vanuit school 

 

Instemming formatieplan 2020-2021  
De personeelsgeleding stemde in met het formatieplan.  
Een nieuwe collega Jessie Wouters gaat Peti vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof in groep 4. Als Peti na de 
kerstvakantie terug is, gaat zij de gymlessen overnemen en 2 dagen  
ondersteunen. 
Er is tijdelijk een gymleerkracht aangenomen voor 1 dag.  
Verder zijn er niet veel veranderingen wat betreft de klassenbezetting. 
Anja blijft de Ploeteraars begeleiden en ondersteunen in de bovenbouw.  
Henriette zal naast haar werk in groep 3 op woensdag en een aantal donderdagen gaan 
ondersteunen in de onderbouw. 
De ondersteuning die mogelijk is, is niet altijd toereikend, ook al wordt er verwacht dat Fonkel altijd ‘ Passend 
onderwijs’  kan bieden. Er komen steeds meer leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.  
Het lukt nog niet altijd naar tevredenheid om ook deze leerlingen onderwijs en ondersteuning op maat te bieden. 
 
Organisatie schooljaar 2020-2021 
Het BSO lokaal wordt ingericht als kleutergroep. De bovenbouwgroep van BSO gaat  
naar de hal en een gedeelte van de speelzaal. 
In de toekomst heeft school nog meer ruimte nodig i.v.m. aantal aanmeldingen. 
Door ruimtegebrek is het helaas niet mogelijk om de groepen kleiner te maken. 
Ruimtegebrek blijft een belangrijk thema om te blijven volgen!! 
Het is belangrijk om de ouders goed te blijven informeren!!! 
 
Samenwerking groepen 4, 4-5, 5 
De groepen zaten door elkaar bij de Crea-mix en bij het Leescircuit.  
Door thuisonderwijs is samenwerking niet meer gelukt. 
De kinderen in groep 4-5 spelen veel meer samen met klasgenootjes. Ouders van groep 4-5 merken dat het goed 
gaat. 

Het is belangrijk om komend schooljaar te blijven mixen met de groepen 5 en 6. 
 
Zittingstermijn MR leden 

Personeelsgeleding. 

Sascha neemt afscheid van de MR. Haar taak wordt na de zomervakantie 

overgenomen door Annebel Neppelenbroek.  

Henriette zal komend schooljaar afscheid nemen, dit in verband met de continuïteit. 

 

Oudergeleding 

De zittingstermijn van Yurin zit erop, Yurin stelt zich herkiesbaar. Door de Corona-crisis zijn de verkiezingen 

uitgesteld. De oudergeleding van de MR heeft de ouders geïnformeerd over de verkiezingen en tot en met de tweede 

week van het nieuwe schooljaar kon er gereageerd worden.  

 



Aandachtspunten:   
We gaan opnieuw bekijken, mogelijk aan de hand van ‘documenten’ welke punten besproken kunnen worden. (zie 
bijlagen; instemmings- en advies-bevoegdheden MR)).  

 

Planning inhoudelijke onderwerpen  
Wilma en Franca maken een voorstel voor planning inhoudelijke onderwerpen en sturen dat naar OMR. (indeling van 
de groepen, schoolgids, studiedagen) Een overzicht hiervan is te vinden op de actielijst 2020/2021 van de MR. 
.  
  

Vastgesteld op …………..  2020  
Medezeggenschapsraad basisschool Fonkel   
  
  
  
  
  
  
  
Voorzitter Yurin de Weijer (voorzitter MR)  
  

  
 


