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Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Timotheüsschool over het schooljaar 2019 –
2020. De MR heeft zich ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school, het
beleid, het onderwijs en andere daaraan gerelateerde zaken.
In dit verslag volgt, naast onderstaande onderwerpen, een overzicht van punten die het afgelopen
schooljaar binnen de MR aan de orde zijn geweest.
Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad tracht de brede (dus niet de individuele) belangen van personeelsleden,
ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht in
zaken die vooral het schoolbeleid betreffen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: de
groepenverdeling, onderwijsvernieuwing, identiteit, de schoolbegroting, communicatie met de ouders,
onderwijsresultaten en zaken in en om de school zoals tussenschoolse opvang en het veiligheidsplan. Ook
heeft de MR het recht om initiatieven te nemen. Er is overleg met de Ouderraad, de Schoolraad, de
Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad en de directie van de school.
De MR streeft naar een open communicatie met ouders en wil daarnaast een goed adviesorgaan zijn voor
de directie van de Timotheüsschool.
2. Structuur van de Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit een evenredige afvaardiging van het personeel en de ouders. De personeelsgeleding
vertegenwoordigt het voltallige personeel en de oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders van de
leerlingen van de Timotheüsschool. De zittingstermijn van de MR leden is drie jaar. Hierna kan nog voor
een periode van drie jaar worden herbenoemd. U kunt als ouder, over alle zaken die de school betreffen,
contact opnemen met de MR. U kunt de MR-leden aanspreken of een email sturen aan
MR@timotheuslinschoten.nl
De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Dit is mede afhankelijk van de te bespreken onderwerpen. De
vergaderdata worden in overleg vastgesteld zodat in principe alle leden aanwezig zijn. De directie woont
deze vergaderingen ook bij. Alle vergaderingen zijn openbaar. De voorzitter maakt de agenda en leidt de
bijeenkomsten, de secretaris maakt de notulen. De notulen zijn openbaar. Tijdens de vergaderingen is er
overleg geweest met de directie over diverse agendapunten.
Taakverdeling MR

Rooster van aftreden
Oudergeleding Teamgeleding

2020-2021 Maarten van Eijk (herkiesbaar) Suzanne de Krijger (herkiesbaar)
2021-2022 Corine Verhoeff (herkiesbaar)
2022-2023 Marije van Asch (niet herkiesbaar)
2023/2024
Naast de MR bestaat er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze GMR
behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 13 scholen die zijn aangesloten bij het SPCO Groene
Hart en geeft / verleent instemming of advies over schooloverstijgende zaken met als doel de
beleidsontwikkeling mede vorm te geven.



3. Financiën
De financiële administratie van de MR wordt uitgevoerd door Administratiekantoor Groenendijk. Jaarlijks
krijgt de MR een vastgesteld budget. De voor de MR gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.
Middelen die in een kalenderjaar niet worden besteed worden aan de algemene schoolreserve toegevoegd.

4. agendapunten MR-vergaderingen

Datum vergadering Besproken punten

8 oktober 2020 ● Mededelingen vanuit de directie
● Stappenplan vervanging
● Taakbeleid
● Jaarplan en schoolplan
● Lln en ouder enquête
● Ventilatie svz
● Vergadervorm/basisafspraken komende periode in samenhang met

actuele
gebeurtenissen omtrent pandemie.

● Huishoudelijk regelement en statuten van de MR
● Taakverdeling MR
● Scholingsbehoeften MR inventariseren
● Jaarverslag vorig schooljaar

7 december 2020 ● Mededelingen vanuit de directie
● Begroting SPCO
● Begroting OR/ouderbijdrage
● Zorgleerlingen en zorgplan
● Vaststellen jaarplan en schoolplan
● Corona: hoe houden we het team gezond. Hoe houden we de

schoolontwikkeling gaande?
● Begroting MR
●

14 december 2020 Calamiteiten vergadering Corona
● Schoolsluiting t/m 18 januari
● Gezamenlijke noodopvang in Brede Vaart wordt voorbereid.
● Niet meer dan 2 leerkrachten in een lokaal
● Inzet van studenten is zeer gewenst in de noodopvang.
● In de komende dagen low profile werk voor de kinderen

2 a 3 uur werk voor thuis. Daarnaast voorbereiden voor na de
vakantie.

● We streven naar een zo eenduidig mogelijk beleid. Bijvoorbeeld de
bereikbaarheid van de leerkrachten.
Verwachten we meer kinderen voor de noodopvang?
Dat is even afwachten.

● Protocol verwachten we niet voor de vakantie. Voor nu zoveel
mogelijk lokaal regelen.

● Alle ouders zijn op de hoogte.
● Wat vergeten we?
● Het contact met klasgenoten en met de leerkracht wordt erg

gewaardeerd en is zeer essentieel. Aandacht daarvoor.
● Personele bezetting in januari wordt besproken.

13 januari 2021 Calamiteiten vergadering Corona



● Nog onzeker wanneer we weer open mogen. Afhankelijk van
uitslag onderzoek naar Britse variant.

● Het is alles of niets.
● Veiligheid staat voorop. Van kinderen, maar zeker ook van

personeel.
● Team gaat op twee sporen. Verlenging en terug naar fysiek

onderwijs
● Het thuisonderwijs loopt erg goed op het moment
● Progressie van inhoud thuisonderwijs
● De dagstart met alle kinderen wordt ook erg gewaardeerd. Geeft

structuur
● Noodopvang loopt ook goed met een fijne sfeer. Even aankijken

hoeveel meer kinderen er komen straks.
● Veel complimenten van ouders
● Aan het proberen een goede afwisselingen te krijgen tussen Meet

en zelfstandig werken.
● Bij groep 1 / 2 en 3 wordt er gekeken wanneer er contact komt

tussen kinderen en leerkrachten
● In  de bovenbouw veel verschil te zien in werkhouding, daardoor

zullen sommige kinderen een kleine, wel overbrugbare,
achterstand oplopen.

● Groep 3 is ook spannend. Er is geen overzicht hoe de kinderen het
precies doen thuis.

● Als de kinderen weer op school komen wordt er meer focus gelegd
op de basisvakken.

● De angst/ongerustheid bij leerkrachten is er wel om weer te
beginnen.

● We moeten kijken naar de huidige maatregelen in de school en die
optimaliseren.

● Leerkrachten wijzen op afspraken. Zowel in school als privé.
● Ook ouders wijzen op hun verantwoordelijkheid om zich te houden

aan de afspraken. Leerkrachten zijn er voor hun kinderen en lopen
daarbij extra risico.

● Bij besmettingen in een groep sneller de groep naar huis sturen
voor thuiswerk. Daarbij denken we aan minimaal 1 besmetting en
meerdere kinderen met klachten.

● Bewustwording bij ouders dat bij elke klacht moet worden
gecommuniceerd met school.

● Omwille van veiligheid van leerkrachten thuisblijven.

19 januari ● Mededelingen directie
● leerling- en ouderenquête 2019-2020
● Nieuw inspectiekader
● Arbo quickscan
● Taakbeleid
● Klimaat in de school

4 februari Calamiteiten vergadering Corona
● Nieuw protocol net binnen.



● Veel nog onduidelijkheden en spannende dingen rondom de
opening.

● Het is spannend hoe het allemaal gaat lopen.  Vooral
sneeuwbaleffect als er een besmetting is. Bij collega thuis of
besmetting in de klas.

● We gaan voor zoveel mogelijk zorgen dat klassen niet door elkaar
raken.

● Hoe kunnen we de besmettingen reduceren?
● Apel aan ouders om ook voorzichtig te zijn. Voor de veiligheid van

een ieder.
● Veel discipline in de school bij weggaan aan het einde van de

schooldag.
● We spreken de ouder informatiebrief door met de schoolafspraken

en leerkrachtbezetting.
● De kleutergroepen gaan net als vorig jaar de kinderen weer

onderverdelen in de jonge groep 1 kinderen en groep ½.  Start na
de voorjaarsvakantie.

● Communicatie in deze wel zorgvuldig uitvoeren. Door een tweede
bijlage toe te voegen voor de betreffende ouders.

● We bekijken het protocol.
● Peiling van de gevoelens van het team.
●

11 februari ● mededelingen directie
● Corona maatregelen
● Cito toetsbeleid SPCO
● Aftreedschema

9 maart Calamiteitenvergadering Corona
● Vandaag eerste besmetting bij een kleuter. De klas en leerkracht

moeten nog een dag in quarantaine en allemaal getest worden.
● Team: Fijn om lekker aan de slag te kunnen. Er wordt hard

gewerkt. Goede sfeer binnen het team. Bewust van de
kwetsbaarheid. Steeds meer alert om afstand te bewaren.

● We bespreken of we in een eerder stadium al ouders moeten
informeren als er een test plaats moet vinden bij een kind. MR zegt
van niet. Pas als de situatie duidelijk genoeg is kunnen we
communiceren. Bij de feiten blijven.

● Gymlessen op dinsdag met de voorbereiding van Daniëlle gaan
goed

● Logopedie en fysiotherapeut gaat voorzichtig (weer) aan de slag in
de school.

● EDI observaties op afstand is goed gegaan.
● Maarten, Corine: Communicatie naar ouders is goed. Voor nu geen

verbeterpunten.
● GGD vraagt om gegevens van kinderen die direct contact zijn.

Waarschijnlijk om te kijken of men daadwerkelijk in quarantaine
gaat. Directie geeft aan hier gezien de avg niet aan mee te werken.
We hebben vertrouwen in onze ouders.

● Verbeterpunt mbt de communicatie ‘intern’ : gelijk ook bericht naar
de BSO, zodat zij ook kunnen anticiperen als dat nodig is.



30 maart ● Mededelingen directie
● Beleid onderwijsopbrengsten
● Normjaartaak
● Binnenklimaat

● ICT ontwikkelingen; privacy en hybride onderwijs

20 april Calamiteiten vergadering Corona
● Recente ontwikkelingen

We bespreken de situaties die zijn ontstaan in verschillende
groepen door besmettingen.

● Testadvie bij zelftest
● Groep 8 eindtoets en Corona
● Rol van ouders bij een quarantaine
● Begroting Timotheusschool
● Subsidiegelden

20 mei ● Mededelingen directie
● Normjaartaak
● Groepsindeling
● Formatieplan
● ICT ontwikkelingen
● Privacy en hybride onderwijs
● Binnenklimaat
● Aftreedschema

7 juni Extra vergadering
● Coronaperikelen
● Formatie
● NPO gelden

21 juni ● Mededelingen directie
● Ouder- en leerling enquête
● Personeel en formatie
● Binnenklimaat en de metingen

6 juli Extra vergadering
● mededelingen directie
● NPO gelden (zijn toegekend, formatie kan verder en afgerond

worden)
● Personeel en formatie
● Binnenklimaat (rapport gedeeld met directie Clausschool en

bestuurder)
● Evaluatie afgelopen jaar


