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De samenstelling van de MR. 

De samenstelling van de MR en de taakverdeling van het schooljaar 2019/2020 zag er als volgt uit: 

Onderwijzend personeel: J. Heinen voorzitter 

C. Bredemeijer lid 

D. Wimmenhove GMR-afgevaardigde  

Namens de ouders:  J. Barto  lid 

   N. Jongeneel lid 

M. v.d. Wiel Secretaris / GMR-afgevaardigde 

De vergaderingen van de MR. 

De medezeggenschapsraad vergaderde 3 keer. Oktober 2019, januari en juni 2020. Als gevolg van de 

Corona uitbraak kon de MR vergadering in april 2020 niet doorgaan. De MR is vertegenwoordigd 

geweest op alle GMR-vergaderingen.  

Onderwerpen die in de MR aan de orde zijn gekomen: 

 Het jaarplan 2019/2020. Hoofdonderwerpen van het jaarplan zijn:  
o Samenwerking 
o Onderwijs en kwaliteit – Leren van en met elkaar 
o HR 

 Professionalisering 
 Voldoende kwalitatief en kwantitatief personeel 

o Samenwerking VCPO / Prokind 
 

 Schoolplan 2019-2023, Hoofdonderwerpen zijn: 

 Uitbouw voor boeiend onderwijs 

 De school en haar omgeving 

 Uitgangspunten schoolbestuur 

 Schoolconcept 

 Wettelijke opdrachten 

 Analyseren van het functioneren van de school 

 Meerjarenoverzicht schoolontwikkelingen 
 

 Gevolgen Corona uitbraak 

 Vanaf 15 maart tot en met 10 mei zijn alle basisscholen in Nederland gesloten geweest in 
verband met de Corona uitbraak. Gedurende deze periode is er onderwijs op afstand gegeven, 
waarbij kinderen thuis moesten werken en via diverse media ondersteuning van de leerkracht 
konden krijgen. In de periode vanaf 11 mei is er als noodmaatregel gewerkt op basis van een 
continurooster.  Het continurooster is onderwerp van gesprek geweest. Zodra de 
noodmaatregel naar verwachting zal stoppen, zal onderzocht worden of er voldoende animo is 
om dit structureel door te voeren.  
 
De oudergeleding van de MR heeft haar waardering uitgesproken rondom de acties die door 
leerkrachten en directie zijn uitgevoerd om alles in goede banen te leiden. 
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 Kwaliteit. Er is dit schooljaar nauwkeurig naar de opbrengsten van het onderwijs gekeken. Er zijn in 

een externe rapportage diverse aanbevelingen gedaan die opgenomen zullen worden in de 

onderwijsplannen.  

 

 Huiswerkbeleid. Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen officieel huiswerk dit staat ook vermeld in de 

schoolgids. Op dit moment lijkt er een verschil te zitten in de hoeveelheid van huiswerk per groep. 

Dit zou met de nieuwe methode te maken kunnen hebben maar wordt nader onderzocht. Dit zal in 

2020/2021 nader besproken worden. 

 Formatie en groepsindeling schooljaar 2020/2021 is medegedeeld. Ook in 2020/2021 kan er 

gestart worden met 10 groepen. 

 Onderhoud / RI&E. Er is divers onderhoud geweest. Er is al langere tijd vraag naar betere 

klimaatbeheersing en/of verduurzamingsmaatregelen, zowel vanuit oudergeleding als 

personeelsgeleding. De kosten hiervoor betreffen een grote investering. Hiervoor zal bij bestuur en 

gemeente meer aandacht gevraagd moeten worden. Via de GMR kan hier ook aandacht voor 

gevraagd worden. 

Activiteiten. 

 Er zijn dit jaar geen activiteiten geweest waar de MR direct bij betrokken is geweest. 

Personele zaken. 

Op Het Anker hebben 4 Pabo-studenten stage gelopen, 2 Mbo studenten en 1 zij-instromer.  

Er is VCPO/Prokind-breed een sollicitatiecampagne gevoerd via de moderne media verspreid. Er zijn 

20 nieuwe kandidaten binnengekomen. 

Er is begonnen met een nieuwe Arbodienst. Een consulent zit op vaste dagen op het bestuurskantoor 

en houdt spreekuur.  

Het Anker heeft dit schooljaar geen exit-interview hoeven houden. Een collega gaat op een andere 

school een dag projectwerk doen, maar blijft ook nog bij ons. 

Ingekomen post. 

De MR krijgt steeds minder post binnen. Met name reclamemateriaal voor MR cursussen en algemene 

MR informatie vullen de postvakken. Ook via email komt weinig post binnen. Het continurooster heeft 

wel tot diverse binnengekomen mails geleid, waarop vanuit de MR individueel reactie is gegeven. 

GMR. 

GMR zaken worden besproken binnen de MR-vergadering als vast agendapunt. Afhankelijk van de 

timing (MR vóór of ná de GMR) wordt een update gegeven over besproken onderwerpen of wordt 

nagedacht over inbreng voor de GMR vanuit de MR. Vanuit de MR is Dorien van Wimmenhoven als 

afvaardiging van het personeel betrokken bij de GMR. Vanuit de oudergeleding is Mees van der Wiel 

betrokken. DeGMR bijeenkomsten hebben dit jaar in het kader gestaan van de voorgenomen 

bestuursfusie tussen VCPO en Prokind. Hier zijn diverse reguliere en tussentijdse bijeenkomsten voor 

geweest wat geleid heeft tot een Voorgenomen besluit fusie VCPO en Prokind en bijbehorende Fusie 

Effect Rapportage en Fusierapport. Deze zijn besproken op de gezamenlijke GMR bijeenkomst met de 



JAARVERSLAG MR 2019/2020 

HET ANKER 
4 

GMR van Prokind op 15 juni 2020. Helaas was de GMR van Prokind niet voldoende overtuigd van de 

positieve gevolgen van de fusie en konden zij geen instemming verlenen aan het vervolg van de fusie. 

In 2020/2021 zal getracht worden hier een oplossing voor te vinden.  

Ouderoproep. 

De MR wil graag meer bekendheid bij de ouders krijgen. Er is in het schooljaar 2019/2020 dan ook wat 

meer aandacht gegeven aan het belang van de MR in nieuwsbrieven. Als MR zijn wij graag op de 

hoogte van eventuele vragen of onduidelijkheden die er bij personeel en ouders spelen. Wij nemen dit 

graag mee in onze overleggen met de directie. U kunt direct de leden aanspreken of een email sturen 

naar: mr@hetanker-vcpo.nl.  

Jaarevaluatie. 

Uit dit verslag blijkt dat enkele zaken een vervolg zullen krijgen in het schooljaar 2020/2021: 

 Gevolgen Corona-uitbraak 

 Continurooster 

 De vorderingen en status van het schoolplan. 

 Huiswerkbeleid 

 Klimaatbeheersing 

 Voorgenomen bestuursfusie VCPO - Prokind 

Slot. 

Terugkijkend op het afgelopen schooljaar is er heel wat besproken en blijft er nog het nodige over waar 

we nog mee aan de slag kunnen.  

Aldus de MR schooljaar 2019/2020 

 

mailto:mr@hetanker-vcpo.nl

