
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Obs 't Joppe schooljaar 2019-2020 

 

Afgelopen schooljaar was een behoorlijk intensief jaar voor de Medezeggenschapsraad. We gingen voorspoedig 

van start, met een complete raad van 3 leerkrachten (Leyla Kaya – secretaris, Bart Klootwijk en Linsey Bakker) 

en 3 ouders (Sandra Guldemeester, Manon Robben-Boelé en Patricia Willems-Molenkamp – voorzitter). Er 

stonden initieel 8 vergaderdata op de agenda. Vanwege de coronamaatregelen hebben we uiteindelijk 1 

vergadering moeten schrappen en 2 vergaderingen online gehouden. 

 

Tijdens de openingsvergadering van schooljaar '19-'20 werden wij geïnformeerd over de verdere plannen met 

betrekking tot de fusie tussen Obs Merlijn en Obs 't Joppe. Voor de zomervakantie van schooljaar '18-'19 waren 

wij reeds geïnformeerd over het onderzoeken van mogelijkheden tot intensiveren van de samenwerking tussen 

beide scholen. Na de zomervakantie bleek dat  koers zou worden gezet op het onderzoeken van de 

mogelijkheden tot een fusie. Dit bracht met zich mee dat wij een ouderraadpleging moesten organiseren en ook 

zelf zouden worden geïnterviewd voor de Fusie Effect Rapportage. Dit bracht ook extra afstemmomenten met 

zich mee zowel fysiek als via mail met directie / Sopoh / extern bureau / ouders. We hebben getracht zowel naar 

ouders als naar team het hele proces met de nodige zorgvuldigheid te doorlopen. En hebben ervaren dat we soms 

door tijdsdruk werden overvallen. Zoals bijvoorbeeld het moment waarop de FER naar buiten kwam (rondom de 

kerstvakantie). We hebben meermaals kritische vragen gesteld over het proces, de eventuele consequenties en de 

communicatie richting team en ouders. Hier zijn ook extra vergaderingen voor ingelast. Op basis van alle input 

hebben wij begin 2020 ingestemd met de FER en met de fusie.  

 

Na januari/februari dachten we terug te kunnen keren naar de normale onderwerpen van de MR zoals het 

financieel jaarverslag, begroting, passend onderwijs, formatie, schoolplan, etc etc. Daar kwam echter een grote 

streep door te staan door de ontwikkelingen van het corona-virus, de sluiting van de school en de latere 

heropening. Ook hier hebben we extra online momenten ingelast om met elkaar als MR en samen met de directie 

over te kunnen overleggen. Ook is input gezocht van team en ouders om dit mee te kunnen wegen in ons advies 

naar de directie. Alle overige onderwerpen zijn ofwel opgeschort ofwel in beperkte mate behandeld. 

 

Zowel de fusie als de maatregelen mbt de corona-uitbraak waren compleet nieuwe situaties voor de MR. In beide 

gevallen hebben we gemerkt dat het lastig is om hierover enerzijds snel en anderzijds zorgvuldig en met de juiste 

achtergrond informatie te kunnen schakelen. In beide gevallen hebben we ook getracht om input te krijgen vanuit 

ouders en uitdrukkelijk om feedback gevraagd. Wat we hebben gemerkt is dat slechts een enkele ouder hiervan 

ook gebruik maakt. Beide punten nemen we mee in het komende schooljaar om binnen de MR te evalueren en te 

bekijken hoe we in de toekomst zo adequaat mogelijk in dit soort actuele situaties kunnen handelen. 

 

De MR krijgt verder altijd de stukken van de GMR doorgespeeld en neemt deze door om op de hoogte te blijven 

van de ontwikkelingen daar en binnen de SOPOH. Eenmaal per jaar neemt een lid van de GMR deel aan de 

vergadering van de MR om onderling ervaringen en informatie uit te kunnen wisselen. 

 

De MR heeft 1x een nieuwsflits geplaatst in de nieuwsbrief van 't Joppe. Om ouders op de hoogte te houden. We 

gaan komend schooljaar bekijken op welke wijze we ouders en leerkrachten actiever op de hoogte kunnen 

houden van waar de MR mee bezig is.  

 

 

Vooruitblik op schooljaar 2020-2021 

De oudergeleding van de MR blijft komend schooljaar gelijk aan afgelopen schooljaar.  

In de leerkrachten geleding verwelkomen wij Monique Schutte naast Bart Klootwijk en Leyla Kaya. 

In de tweede helft van het schooljaar zal Linda Beijk eventueel Bart vervangen, mocht zijn geplande reis 

doorgang kunnen vinden. 

 

Formatie, schoolgids, begroting en andere belangrijke standaardonderwerpen zullen uiteraard ook dit schooljaar 

weer worden behandeld.  

 

Specifieke aandachtspunten zullen zijn het ondersteunen van kinderen met leerachterstanden en de ontwikkeling 

van ICT binnen 't Joppe. 

 

We hopen op een wat meer “standaard” verloop van het schooljaar, zodat we overal ook weer de nodige aandacht 

aan kunnen geven. 


