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1. Inleiding 

De Medezeggenschapsraad (MR) van Kindcentrum Holk wil de belangen van alle 
leerlingen in de school zo goed mogelijk behartigen. Doel daarbij is om samen te 
werken aan een school waar kinderen graag naar toe gaan en waar leerkrachten 
het fijn vinden om les te geven. 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de 
Medezeggenschapsraad (MR) van Kindcentrum Holk voor het schooljaar 2019-
2020.  

2. Samenstelling van de MR 

Onderstaande tabel beschrijft de samenstelling en taakverdeling van de MR in het 
schooljaar 2019-2020.                                                              

Startdatum: Naam: Geleding: Einddatum: 

(na 3 jr. 
zitting) 

Bijzonderheden: 

Najaar 2019 Rianne van Keulen Team Najaar 2022  

Najaar 2019 Anita Ruitenberg Team Najaar 2022 Aftredend in 2020 

Zomer 2018 Mirjam van Dijk Team Zomer 2021  

Najaar 2018 Marieke Heijmans Ouder Najaar 2021  

Najaar 2019 Kristel Muller Ouder Najaar 2022 Secretaris 

Najaar 2018 Dagmar Klaassen Ouder Najaar 2021 Voorzitter 

     

 

In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR een professionaliseringsslag gemaakt. 
De secretaris en voorzitter hebben een opleiding gevolgd, waardoor de rechten en 
ook de plichten van de MR duidelijk werden. Vanuit de GMR zijn de contacten 
aangehaald met de MR van Kindcentrum Holk. Mirjam van Dijk neemt namens 
Kindcentrum Holk deel aan de GMR. 

De MR zal in het nieuwe schooljaar 1 nieuw lid welkom heten, omdat Anita 
Ruitenberg elders haar werkzaamheden gaat voortzetten. 

3. Werkzaamheden schooljaar 2019-2020 

Het is niet overdreven te zeggen dat dit schooljaar bijzonder was. Het Covid-19 
virus heeft de school helemaal op zijn kop gezet. Voordat in maart het virus 
toesloeg hadden we een reguliere planning voor ogen met specifieke plannen voor 
dit jaar. 

Dit schooljaar is de MR vaker dan voorheen samengekomen. De eerste twee keer, 
in oktober 2019 en februari 2020, nog fysiek en daarna zijn we overgestapt op de 
virtuele vergaderingen. In totaal zijn we 8 keer bij elkaar gekomen. 



Belangrijke onderwerpen voor dit schooljaar waren: 

1. Vroeg Engels op Kindcentrum Holk 
● Het idee is om in groep 1 al te beginnen met Engelse taal. Hiermee 

bereiden we de leerlingen voor op een taal waarmee ze in de verdere 
toekomst toch veel te maken zullen krijgen. Het idee staat nog steeds 
op de agenda. De situatie rondom Covid-19 heeft de prioriteit van dit 
onderwerp verschoven. 

2. Beleid en invoering voor Continurooster 
● Vanuit de ouders, vooral nieuwe ouders, wordt vaak de vraag gesteld 

of Kindcentrum Holk een continurooster heeft. Tot nu toe was dat niet 
het geval en de MR wilde uitzoeken welke mogelijkheden en vormen 
van continuroosters er zijn. We hebben contact gezocht met andere 
scholen in de stichting en hebben onderzoek gedaan naar de opties. 
Voordat we dit gedegen konden voorleggen en testen, werden we op 
11 mei 2020 gedwongen een vorm van het continurooster in te 
voeren omdat er geen TSO was toegestaan. Vervolgens is besloten 
deze structuur per 8 juni 2020 voort te zetten bij de volledig openging 
voor alle leerlingen, na de Covid-19 sluiting. De proef wordt aan het 
einde van het schooljaar geëvalueerd met alle leerkrachten; Begin 
van het nieuwe schooljaar wordt vanuit de MR een enquête verstuurd 
richting leerlingen en ouders. Aangezien volgend jaar de locatie 
Doornsteeg wordt toegevoegd moet voor het begin van het schooljaar 
2020-2021 duidelijk zijn welk rooster gaat worden gevolgd. 

3. Ontwikkelingen Doornsteeg 
● Vanaf het begin van het schooljaar is de directeur van Kindcentrum 

Holk ook verantwoordelijk voor Doornsteeg. Ook de formatie, 
begroting en bouw vallen onder zijn verantwoording. We hebben als 
MR goed gemonitord dat ook de werkzaamheden op Kindcentrum 
Holk de nodige aandacht kreeg.   

4. Communicatie 
● De afgelopen jaren is vanuit de MR minimale communicatie geweest 

richting de ouders. Hier wilden we gedurende dit jaar verandering in 
brengen. Het is begonnen met aanpassingen op de website en een 
nieuw emailadres (mr.hk@pcogv.nl), waarop de secretaris de vragen 
en opmerkingen ontvangt. 

● We hebben algemene informatie over de MR op de website van Holk 
gezet. En de notulen worden na de vergadering openbaar gemaakt. 
Een foto van de MR-leden, voor meer bekendheid, volgt nog. 

● De MR heeft ruimte gekregen in de Nieuwsbrief voor vragen aan en 
informatie voor ouders van Kindcentrum Holk en Doornsteeg. 

Naast deze specifieke onderwerpen stonden er ook een aantal “vaste” 
onderwerpen op de agenda. Denk hierbij aan de formatie voor schooljaar 2020-
2021, het vaststellen van de begroting (die is goedgekeurd), Passend Onderwijs, 



financiële- en personele zaken en het volgen van de vergaderingen van de GMR 
en samenwerken met de Activiteitencommissie (AC). 

De MR heeft dit jaar meegewerkt aan een aantal niet geplande onderwerpen. In 
oktober 2019 hebben we de nieuwe rapporten moeten beoordelen, waarbij vooral 
inhoudelijk moest worden gekeken dat het rapport voldoet aan de manier van 
werken van Kindcentrum Holk. Het rapport is goedgekeurd. 

De drie maanden daarna stonden in het teken van opleiding. We hebben de MR 
gedigitaliseerd door centraal een plek in te richten waar alle documenten en 
verslagen beschikbaar zijn voor de MR, we hebben een plek op de website van 
Kindcentrum Holk gerealiseerd. Het basisreglement MR is onder de loep genomen 
en aangepast aan de situatie van Kindcentrum Holk. In februari van 2020 is de 
formatie voor 2020-2021 gestart en leerkrachten konden hun voorkeur voor 
Doornsteeg of Holk opgeven.  

Na de sluiting van de school in Maart zijn we in April weer bij elkaar gekomen om 
het Kindcentrum te helpen bij met het samenstellen van het draaiboek voor het 
gedeeltelijk opengaan van de locatie. Het draaiboek is na aanpassingen 
goedgekeurd. Ook is gekeken naar mogelijkheden voor de AC, maar gezien de 
beperkingen die Covid-19 ons oplegt is dat moeilijk. Het protocol voor het geheel 
opengaan van de school werd beoordeeld en aangepast. Het continurooster is 
actief geworden, er mag niet worden getrakteerd maar het Kindcentrum draait 
weer. 

De MR spreekt zijn respect uit richting het team van Kindcentrum Holk, die het 
voor elkaar heeft gekregen dit allemaal te realiseren. 

4. Samenwerking 

De samenwerking tussen de MR en de directeur loopt heel goed. We weten elkaar 
te vinden en de lijnen zijn zeer kort. Vaak wordt een concept document dat moet 
worden beoordeeld dezelfde avond nog besproken.  

Er is een nauwere band met de GMR gerealiseerd, doordat de voorzitter van de 
MR nu een direct contact heeft met de voorzitster van de GMR en door de deelname 
van het MR lid van Holk aan de GMR. 

Een van de doelen van volgend jaar is meer betrokkenheid te verkrijgen van de 
ouders. De MR realiseert zich dat we niet goed zichtbaar zijn voor ouders en dat 
slechts een aantal ouders ons weten te bereiken. 


