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Inleiding 
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de R.K. basisschool St. Catharina over 

het schooljaar 2020-2021. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het 

afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – 

ouders en personeel – te informeren over de activiteiten die de MR die in het afgelopen schooljaar 

heeft ondernomen en de onderwerpen die de MR in de vergaderingen heeft besproken.  

 

Wat doet de MR? 
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap 

op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een 

afvaardiging van de ouders. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een 

school de MR om advies en instemming moet vragen. De MR brengt advies uit over bijvoorbeeld de 

vakantieregeling en de tussenschoolse opvang. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het 

advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen. De directie heeft instemming van 

de MR nodig op een aantal zaken, zoals (verandering van) de onderwijskundige doelstelling van de 

school, het schoolplan en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Instemming 

betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming 

van de MR. 

Medezeggenschap is daarmee een krachtig middel om de kwaliteit van de school en het onderwijs 

op de school te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren.  

 

Wie zitten er in de MR? 
De MR bestaat uit vier leden. Twee leden worden rechtstreeks uit en door het personeel gekozen. 

Twee leden worden rechtstreeks uit en door de ouders/verzorgers gekozen. De directeur is meestal 

als adviseur bij de MR-vergaderingen aanwezig.  

De MR-leden zijn:  

Personeel Anne-Loes Oostendorp (voorzitter) 

Linda van den IJssel 

Ouders  Maaike Arts-Zieleman (secretaris) 

  Leonie Wymenga-Mettau  

 

Wanneer komt de MR bijeen? 
De MR vergadert 6-8 keer per jaar. De vergaderingen worden voorafgaand aan de start van het 

schooljaar gepland en op de kalender op de website weergegeven.  

 

In het schooljaar 2020-2021 is de MR op de volgende data bijeengekomen: 

• Maandag 28 september 2020 

• Maandag 2 november 2020 

• Woensdag 9 december 2020 

• Woensdag 13 januari 2021 



• Maandag 8 februari 2021 

• Maandag 22 maart 2021 

• Woensdag 19 mei 2021 

• Woensdag 30 juni 2021 

De vergaderingen starten om 19.45 uur en zijn openbaar. De bijeenkomsten zijn doorgaans op 

school. Dit schooljaar vonden de bijeenkomsten grotendeels via Teams plaats vanwege de 

coronamaatregelen; alleen de bijeenkomsten van 28 september en 30 juni konden op school 

plaatsvinden. 

In verband met het traject om samen met de OBS Vlisterstroom tot een samenwerkingsschool te 

komen, was (een deel van) de bijeenkomsten gezamenlijk met de MR Vlisterstroom. 

 

Welke onderwerpen zijn dit schooljaar besproken? 
Aan het begin van het schooljaar is een jaarplan vastgesteld met onderwerpen die gedurende het 

schooljaar 2020-2021 in de MR besproken moesten worden. Gedurende het jaar zijn ook nog nieuwe 

onderwerpen opgepakt. Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen kort toegelicht. 

 

Schoolplan St. Catharina 2020-2024 
In het schoolplan worden de missie, visie en kernwaarden van de St. Catharina toegelicht. Deze 

worden vervolgens vertaald naar het onderwijsaanbod en pedagogisch beleid op school. De MR 

heeft in het vorig schooljaar het concept schoolplan besproken. De definitieve instemming door de 

MR heeft plaatsgevonden op 2 november 2020.  

 

Handle with care 

De school is door de gemeente Krimpenerwaard benaderd en geïnformeerd over het project ‘Handle 

with Care’, met de uiteindelijke vraag of wij hier aan willen deelnemen. Het doel van dit project is 

om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de 

politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. De politie deelt 

(via de leerplicht) aan de contactpersoon van de school mee: de naam en geboortedatum van de 

leerling en het signaal ‘handle with care’. Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt 

de politie niet mee. 

De MR heeft op 9 december ingestemd met deelname aan dit project. Later in het schooljaar is het 

voorstel echter ingetrokken door de gemeente Krimpenerwaard.  

 

Sinterklaasviering 
Tijdens de MR bijeenkomst van 9 december hebben we gesproken over de Sinterklaasviering en de 

inzet van zwarte pieten daarbij. Als MR staan we hier niet achter. Het standpunt van de MR is om er 

voor te zorgen dat er volgend jaar roetveegpieten zijn bij de Sinterklaasviering.  

 

Samenwerking Vlisterstroom 
Het schooljaar 2020-2021 heeft veelal in het teken gestaan van het traject om samen met OBS 

Vlisterstroom tot een samenwerkingsschool te komen per 1 augustus 2021.  



Op 28 september is door de MR een intentieverklaring ondertekend, waarmee is aangegeven dat we 

de intentie onderschrijven om het onderzoek naar de formele samenwerkingsschool te starten. 

In de loop van het schooljaar hebben we als MR meegedacht in het proces, aangegeven welke 

vragen en zorgen er leven onder ouders en geholpen om ouders zo goed mogelijk te informeren. 

Op 19 mei heeft de MR ingestemd met de fusie tussen St. Catharina en Vlisterstroom en de 

oprichting van de samenwerkingsschool de Pelikaan per 1 augustus 2021.  

 

Nieuwe directeur 

In verband met de naderende pensionering van de directeur werd in de loop van het schooljaar door 

het bestuur van de Groeiling de wervingsprocedure voor een directeur opgestart. De MR is 

betrokken bij het opstellen van het profiel voor de nieuwe directeur. Vanuit de oudergeleding heeft 

Maaike Arts-Zieleman plaatsgenomen in de benoemings – en adviescommissie. Uiteindelijk is Sijmen 

Kosten als nieuwe directeur benoemd. De voltallige MR heeft via Teams kennis met hem gemaakt.  

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Groeiling 
Iedere Groeilingschool heeft een eigen medezeggenschapsraad. De Groeiling als geheel werkt met 

een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die vijf tot zeven keer per jaar overlegt met 

het College van bestuur. Daarin vraagt het College om advies en instemming voor nieuw beleid en 

wijzigingen in het bestaande. Er vindt ook overleg plaats over de financiën en de resultaten op 

onderwijskwaliteit. Sinds het najaar van 2020 neemt Leonie Wymenga-Mettau namens de St. 

Catharina deel aan de GMR.  

 

Hoe kijkt de MR terug op dit schooljaar? 
We kijken met gemengde gevoelens terug op het afgelopen schooljaar.  

We hebben niet altijd het gevoel gehad dat we gehoord werden. Dit speelt vooral in het traject 

rondom de samenwerking met de Vlisterstroom, waarbij we gevraagde informatie pas laat kregen 

en zorgen of vragen niet werden opgepakt. We zullen dit komend schooljaar in de evaluatie van het 

fusietraject meenemen. 

Tegelijkertijd waren de gezamenlijke bijeenkomsten met de MR van de Vlisterstroom heel positief 

en constructief. Het voelde direct als één groep, met een gezamenlijk doel.  

 

De bijeenkomsten zijn openbaar. In de praktijk wordt hier echter geen gebruik van gemaakt. Het 

afgelopen schooljaar was dit in veel gevallen ook onmogelijk omdat de bijeenkomsten online 

plaatsvonden.  

 

Hoe gaat het verder? 
Met dit jaarverslag houdt de MR St. Catharina op te bestaan. In het schooljaar 2021-2022 zullen in 

eerste instantie de leden van de MR St. Catharina samen met de leden van de MR Vlisterstroom 

verder gaan als MR de Pelikaan. In de loop van het schooljaar zal een nieuwe MR worden ingesteld. 

Het is de bedoeling dat de MR dan maximaal zes leden gaat tellen. Drie leden worden rechtstreeks 

uit en door het personeel gekozen. Drie leden worden rechtstreeks uit en door de ouders/verzorgers 

gekozen.  


