
 
 
 

 
 
 

Jaarverslag 2019 - 2020 van de Medezeggenschapsraad 
 

 
1. De leden 

Team: 
Harm Jan Spithost  
Bas Janssen (voorzitter) 
Erwin Smit 
Jessica Bal 
Moniek Spronk 
 
Ouders: 
Jeroen Cabbolet (secretaris, notulist) 
Gülnur Cebe 
M'Barka Tichtti 
Heleen van den Berg 
Omaira Vrede 

 
2. De MR vergadering 

De voltallige raad, bestaande uit 5 medewerkers en 5 ouders,  kwam 6 keer bij elkaar tijdens 
reguliere vergaderingen.  
 
Vergaderingen zijn openbaar maar worden zelden door geïnteresseerden bijgewoond.  
 
De medezeggenschapsraad werkt met een aantal onderwerpen die jaarlijks besproken moeten 
worden. Deze worden tijdens de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar uitgespreid over het 
jaar, zoals: de begroting, formatieplan, inhoud schoolgids en het meerjarenbeleidsplan. De raad 
heeft hierbij een controlerende taak en zorgde voor actualisering en vooral ook een kritische noot 
waar nodig. Door de agenda alvast te bepalen wordt voorkomen dat een agenda te vol raakt of 
onderwerpen worden vergeten. 
 



3. Belangrijke onderwerpen 

Door de corona-crisis heeft de school thuisonderwijs moeten realiseren. 
In deze periode hebben de leerkrachten instructie op afstand gegeven en zijn de kinderen thuis aan 
het werk gegaan met het verwerken van lessen. 
We hebben gemerkt dat ondanks de inzet van leerkrachten, ouders en leerlingen er toch 
onderdelen zijn die de kinderen nog niet voldoende beheersen. De leerkrachten zorgen dat deze 
onderdelen bekend zijn bij de volgende groep zodat daar goed bij aangesloten kan worden aan het 
begin van het schooljaar. 
 
Schoolplan wordt samen met het team geschreven voor de komende vier jaar. Er wordt een 
externe uitgenodigd om mee te denken over de aanpak hiervan. Dit moet in juli 2019 af zijn. Er is 
weinig interactie tussen OR en MR, maar dat is verklaarbaar door het grote verschil in inhoud. Er is 
voor 500 leerlingen begroot, er zijn in werkelijkheid in totaal 513 leerlingen.  

Het verzuim op de Compositie is gemiddeld tot laag. Vorig schooljaar hebben we wel meer last 
gehad van langdurig zieken. Deze zieken zijn vooral vervangen door personeel dat ondersteuning 
bood aan de klassen. Hierdoor is er in de groepen minder ondersteuning geweest dan gewenst. Het 
team is zich daar bewust van en zal aan het begin van 2020-2021 het gesprek aangaan over het 
vervangen van zieken en opvangen van groepen. 

We hebben een nieuwe leerkracht Thijs. Dit jaar moest ‘techniek’ voor het eerst als vak gegeven 
worden. Er zijn techniekweken georganiseerd waarin de groepen met verschillende onderdelen 
binnen techniek aan de slag zijn gegaan. Helaas is dit niet volgens planning verlopen i.v.m. Corona. 
Ditzelfde geldt overigens voor de project-week. 
 
Er is dit jaar met pluspunt begonnen voor rekenen. Groep 4 t/m 7 zijn begonnen met de digitale 
versie. Groep 8 begint volgend jaar met pluspunt. In de loop van het jaar heeft groep 4 (op 
aanraden van de methodemakers) besloten om niet de digitale maar de papieren versie te volgen. 
Er blijken nog veel fouten in de methode te zitten, vooral in de opdrachten. Dit zorgt met enige 
regelmaat voor irritatie bij leerkrachten. 
 
Een belangrijk onderwerp was dit jaar het verkorten van de schooltijden. Zoals eerder was 
afgesproken zal de Compositie met ingang van schooljaar 2020-2021 een uur minder lestijd geven. 
Dit komt omdat de kinderen voor deze jaargang langer naar school moesten gaan om de kleutertijd, 
waarin deze kinderen op woensdag niet naar school gingen, te compenseren. 
Het besluit hiertoe was reeds een aantal jaar geleden genomen. 
Nu was het onze taak om te inventariseren waar we dit uur van de lestijd zouden afhalen. Na een 
ouderraadpleging is besloten om in schooljaar 2020-2021 de schooltijd op woensdag van 08.30 – 
11.45 te laten duren. 
Tijdens het proces om dit besluit te nemen is er vanuit de oudergeleding veel weerstand geweest 
op het inkorten van de schooltijden. Zeker na het uitbreken van Corona vonden een aantal ouders 
dat het inkorten van de lestijd niet wenselijk was. Omdat vervolgens tegen de wil van een deel van 
de oudergeleding in besloten is om de woensdag toch in te korten zijn een aantal ouders uit protest 
opgestapt uit de MR. Hierdoor hebben wij de laatste vergadering van 22 juni met een andere 
samenstelling gehouden. 
Het doel is om zo snel mogelijk de oudergeleding aan te vullen met nieuwe leden.  



 

 
4. Ouderraad en MR 

De Ouderraad en MR hebben verschillende taken binnen de Compositie. Waar de OR zich bezig 
houdt met practische doelen, gebonden aan een jaarbudget (gedekt door de vrijwillige bijdrage aan 
de OR), heeft de MR een controlerende taak in budget- en beleidsbepalingen. Er is weinig 
communicatie tussen de twee partijen. De OR heeft de begroting ter inzage aangeboden bij de MR. 
Deze is goedgekeurd. 
 
5. De MR in 2020-2021 

We starten in 2020-2021 in een andere samenstelling. Een aantal ouders heeft de oudergeleding 
verlaten en ook een aantal leerkrachten uit de MR is niet langer werkzaam op de Compositie. 
Op de eerste oproep voor nieuwe leden heeft een ouder gereageerd. Het gaat om Aniel Oedai. Hij 
zal bij de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar uitgenodigd worden. 
Ook is voormalig MR-lid Robert van Twiller gevraagd of hij weer zitting zou willen nemen in de MR. 
Dat voorstel heeft hij geaccepteerd. 
Dat betekent dat de MR van start gaan met 4 leerkrachten en 3 ouders. Er staat nog altijd een 
vacature open voor de oudergeleding. 
 
Verder zullen we als MR naast de jaarlijkse onderwerpen ook de ontwikkelingen volgen rondom het 
corona-virus, en daarbij in het bijzonder welke gevolgen deze hebben voor onze school, het 
personeel en vooral de ontwikkeling van de kinderen. 
 


