Medezeggenschapsraad P.C. Hooftschool
Jaarverslag schooljaar 2020 - 2021
Datum: 17-06-2021
Plaats: Den Haag
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van de P.C. Hooftschool. In dit verslag
beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.
Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op school. Wilt u
reageren of iets aan ons meedelen, dan kan dit via ons algemene mailadres: mr@pchooftschool.net
Met vriendelijke groet,
Kelly Vingerhoets
(Vervangend) voorzitter
Inleiding
Het schooljaar 2020-2021 was een uniek schooljaar voor alle scholen in Nederland: door de uitbraak
van het coronavirus gingen landelijk álle scholen na de kerstvakantie dicht. De leerlingen kregen deze
periode (uitgezonderd de voorjaarsvakantie) online les van de leerkrachten. Alle schoolse activiteiten
in de maand maart t/m de zomervakantie, waaronder o.a. het kerstdiner, de Koningsspelen en
schoolreisje werden afgelast. De vergadering van de MR werd in deze periode digitaal gehouden.
Informatie over de medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (zogenaamde personeelsgeleding) en een
vertegenwoordiging van de ouders (zogenaamde oudergeleiding). De directie maakt geen onderdeel
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De medezeggenschapraad op
de P.C. Hooftschool bestaat uit zes leden, drie namens de ouders en drie namens de teamleden. De
leden van de raad worden door middel van kandidaatstelling en verkiezingen voor een periode van 3
jaar in de raad opgenomen.
Wat doet de MR?
De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en
instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming
betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van
de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo).
Jaarplan
Om inzicht te geven in de onderwerpen die de MR behandelt en om de vergaderdata inzichtelijk te
maken, werkt de MR met een jaarplan. Dit jaarplan staat ter inzage op het schoolnetwerk.
Wijziging MR-leden
De samenstelling van de MR heeft in vergelijking tot vorig schooljaar de volgende wijziging ondergaan:
Dit schooljaar heeft Aqsa de plaats van Laurentia overgenomen. Aan het eind van dit schooljaar 20202021 zal Michel zijn periode in de MR eindigen. De vacature voor een nieuw lid is gedeeld via
SocialSchools. Daar is momenteel nog geen reactie op gekomen.
Wie zijn de MR-leden?
- Michel (voorzitter)
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Aqsa
Angelica
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Pricilla (notulist)
Kelly (vice-voorzitter)

Is er een scholing gevolgd?
Nee, er is dit schooljaar geen scholing geweest voor MR-leden.
Informatie over de werkzaamheden
Wanneer is er vergaderd?
Op de volgende dagen is er dit schooljaar vergaderd:
- 27-10-2020
- 03-11-2020 (extra)
- 10-11-2020 (extra)
- 30-11-2020
- 26-01-2021
- 16-02-2021
- 06-04-2021
- 08-06-2021
Welke onderwerpen zijn er besproken?
Wij hebben met z’n allen hard gewerkt om op de P.C. Hooftschool aan de slag te gaan met de
getroffen maatregelen in verband met Covid-19, zodat de kinderen worden voorzien van de
noodzakelijke educatie thuis. Daarnaast is het opvangen van leerlingen van ouders met een vitaal
beroep en/of zorgleerlingen een prioriteit geweest.
De MR heeft het afgelopen schooljaar 8 keer met de directeur (online)vergaderd over diverse
onderwerpen. Dit schooljaar zijn er drie belangrijke onderwerpen geweest waar de MR-leden zich
over hebben ontfermd.
1. Het werven en aannemen van een nieuwe directeur.
2. Online thuis werken tijdens COVID-19.
3. Het aanpassen van de schooltijden en schoolafspraken omtrent de veiligheidsregels van
COVID-19.
Dit zijn de overige onderwerpen waar de MR bij betrokken is geweest:
- Bezetting groepen
- Langdurig zieke collega’s
- De begroting
- Het meerjarenplan
- Begroting OR
- Jaarafrekening OR
- Overstap naar SocialSchools
- Nationaal onderwijsplan
- Verdeling van de groepen en dan vooral de groepen 4a, 4b en 5.
- Bezetting groep 2/3 na de meivakantie.
- Schoolgids
- Meubilair
- Jaarrooster/margedagen
- Formatieplan
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Aanpassen schooltijden

Wat zijn de opmerkingen van de MR over de besproken onderwerpen?
De MR heeft akkoord gegeven op de stukken die door Diana de Jongh zijn aangeleverd. De meest
actuele onderwerpen lopen nog en worden meegenomen naar volgend schooljaar. Dit zal onder
leiding van Kevin in ’t Veld plaatsvinden.
Zichtbaarheid MR
In het vorig schooljaar is de MR jaar gestart met het verbreden van de communicatie naar ouders.
Ouders worden nu nog niet geïnformeerd over actuele onderwerpen vanuit de MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de datums worden in het jaarplan opgenomen. Alle
ouders en personeelsleden zijn van harte uitgenodigd om een MR-vergadering als toehoorder bij te
wonen.
Welk contact is er geweest met ouders en leerkrachten?
Communicatie met ouders blijft een speerpunt van de MR omdat zij dit belangrijk vinden, maar het
blijft een lastig punt. Het is moeilijk te bepalen op welke manier de communicatie te verbeteren valt,
zodat we de ouders beter bereiken. De MR heeft aangegeven dat er meer informatie over de MR
gecommuniceerd moet worden naar ouders. Dit kan via SocialSchools of een tafel tijdens de
kerstdiner, zomerfeest etc.
Meer informatie
In dit jaarverslag is verslag gedaan van de onderwerpen die het afgelopen schooljaar in de MR zijn
besproken. Meer uitgebreide verslaglegging vindt u in de notulen van onze vergaderingen. Deze zijn
opgeslagen op het netwerk van de school.
MR algemene vergaderkalender 2021-2022 (o.v.b.):
- Dinsdag 12-10
- Dinsdag 07-12
- Dinsdag 15-02
- Dinsdag 05-04
- Dinsdag 24-05
- Dinsdag 28-06 (jaarafsluiting)
Vooruitblik schooljaar 2021-2022
Komend schooljaar zal de MR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het onderwijsbeleid op de P.C.
Hooftschool te toetsen en te borgen. Speciale aandachtspunten zijn:
- Doelen vierjarenplan waarborgen en/of bijstellen
- Bezetting groepen
- (Tekort) begroting
- Verbetering van het onderwijs, gericht op begrijpend lezen
- Leerlingenbegeleiding en –zorg
- Leerlingenstop
- Gedrag en het waarborgen van de afspraken omtrent de werkgroep; gedrag
- RIE plan van aanpak en andere veiligheidsaspecten
- Nationaal Programma Onderwijs, inclusief het nieuwe ‘schoolprogramma’
- Waarborgen van het bewegingsonderwijs
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