
 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Basisschool de Notenbalk 
Schooljaar 2020-2021 
 
In het onderwijs is de zeggenschap zo geregeld dat zowel personeelsleden als ouders 
invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school en de uitwerking ervan. 
Hiertoe heeft de school een Medezeggenschapsraad (MR). Ook binnen de Stichting 
Kalisto waar de school is aangesloten is er zeggenschap.  Iedere school van de 
Stichting heeft een afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR). 
 
De samenstelling van de MR was dit jaar als volgt: 
Afvaardiging personeel:   
Laura Jacobs 
Marlene van den Blink 
     
Afvaardiging ouders:   
Brigitta Krisman  
Marcel van Dijk (afgevaardigde in GMR), vervroegd gestopt met de (G)MR 
Justin Bakx, laatste 2 vergaderingen 
Patrick Poelwijk (voorzitter) 
 
De MR van de Notenbalk heeft zes keer vergaderd gedurende het schooljaar.  
Een aantal onderwerpen komt elk jaar op de agenda en worden, indien nodig, van 
advies of instemming voorzien. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn de begroting 
van school, de schoolgids, het nascholingsplan voor de leerkrachten, jaarplan, analyse 
doelen komend jaar, veiligheidsinspecties, de formatie voor het nieuwe schooljaar en 
de vakantieplanning. Daarnaast wordt de MR gevraagd (en ongevraagd) betrokken bij 
andere onderwerpen. Hieronder volgt een overzicht van een aantal onderwerpen van 
dit schooljaar. 
 
Speerpunten MR 
De speerpunten voor afgelopen jaar voor de MR waren de volgende: 

• Werkdruk 

• Maatwerk van de leerlingen (ook tijdens thuiswerken) 

• Anders vergaderen 

• Communicatie 
Deze punten zijn elke vergadering wel aan bod geweest tijdens de vergaderingen. 
Het ene punt is wat meer of langer behandel dan de andere. Voor komend jaar zullen 
we kijken welke punten we meenemen naar het komende jaar. 
 
 



 

 

Meerjarenbegroting 
Floris en ik (Patrick) hebben de meerjarenbegroting besproken dit vanwege het 
teruglopen van het leerlingaantal. Er waren maar een klein tal opmerkingen op de 
begroting. De prognose van de gemeente was namelijk dat er terugloop bij de 
Harmelense scholen zou zijn. Bij de Notenbalk is de terugloop gestagneerd, wat tegen 
de prognose van de gemeente is. 
 
Corona 
Dit jaar is er na de kerstvakantie gekeken hoe het thuisonderwijs verliep. Dit is 
doormiddel van een kwaliteitskaart in groep 8 bekeken. 
 
Profilering MR 
De MR heeft samen met een ouder gekeken hoe de MR zich meer op de kaart kan 
zetten. Hiervoor is een document opgezet en dit is met een info naar de ouders 
verzonden. Er zijn hierdoor 2 ouders die interesse hebben getoond in de MR. Van de 
2 ouders is er al 1 ouder toegetreden tot de MR. 
 
Tussenevaluatie 2e Lockdown 
Over het algemeen waren er goede reacties, positief. Het team heeft zich verbeterd 
t.o.v. de vorige lockdown. Ouders hebben verschillende meningen inzake online of via 
boeken. Marlene heeft de ouders zelf de keuze gegeven. Deze lockdown ging alles 
makkelijker dan de vorige. Voor de onderbouw wordt de werkdruk hetzelfde ervaren 
als een gewone werkweek. Voor de bovenbouw: uitleg online is summier terwijl het 
veel meer tijd kost om het voor te bereiden. Het gevoel dat het veel meer tijd kost om 
het voor te bereiden dan dat het echt effect heeft. Noodopvang maakte het wel extra 
lastiger. Er werd veel gemaild door ouders. Vooral in de lagere groepen.  
Bij jongere kinderen hebben ouders meer behoefte aan contact met school.  
Bij de ouderenquête kreeg de Notenbal gemiddeld een 7,9 voor het thuisonderwijs. 
 
 
Update coronaprotocol 
Het coronaprotocol heeft dit jaar 1 of meerdere updates gehad. 
De MR heeft hier samen met de directie in mee gekeken. Een voorbeeld van een van 
de wijzigingen was dat de cohorten bij de kleuters werd losgelaten. 
De personeelsleden van de MR hebben aangegeven dat het lesgeven i.c.m. de 
coronamaatregelen naar omstandigheden goed gaat. Kinderen vinden de situatie 
soms wel spannend. Dit speelt vooral in de hogere klassen, bijvoorbeeld wanneer er 
een leerkracht getest moet worden. Dan zijn ze hier druk mee. 
Onder ouders leeft het ook, maar er lijkt vertrouwen te zijn in de aanpak van de 
school en dat is fijn. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
De vooruitblik naar volgend schooljaar:  
De bezetting van de MR wordt gewijzigd. De ouder geleding van de MR heeft een 
aantal wijzigingen. Marcel van Dijk had de MR al verlaten. 
Justin Bakx is toegetreden tot de MR.  
Brigitta Krisman gaat de MR ook verlaten. Mariëlle Verkleij zal toetreden tot de MR. 
Verschillende punten die afgelopen jaar ter sprake zijn geweest en nog niet zijn 
afgerond, zullen komend jaar weer op de agenda komen. 
 
Tot zover dit jaarverslag. Wellicht niet volledig maar wel representatief voor de zaken 
waar de MR mee bezig is. Mocht iets hierin niet duidelijk zijn, dan zijn de MR-leden 
altijd bereid om dit toe te lichten. Informatie over de MR en de notulen van de 
vergaderingen zijn te vinden op de website van De Notenbalk.  
Mail ons: mr@bsdenotenbalk.nl 
 
Patrick Poelwijk 
Voorzitter MR de Notenbalk 


