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Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Melodie. Dit jaarverslag is bedoeld 

om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2020-2021. 

 

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad van CBS Melodie bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Het laatste deel 

van schooljaar 2020-2021 was er maar 1 ouder. Er is weer een nieuwe ouder gevonden die met 

ingang van schooljaar 2021-2022 zal deelnemen aan de MR. 

Rosemary v.d. Sluis was voor het personeel bij de MR tot en met 2019-2020. Zij heeft echter nog 

Michelle Geers vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.  Tabitha Plomp heeft de plaats van 

Rosemary v.d. Sluis ingenomen.  

De Medezeggenschapsraad bespreekt alle aangelegenheden, de school betreffende om daarmee een 

bijdrage te leveren aan een plezierige, veilig, leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op 

onze school. De raad spreekt voor zowel ouders en leerlingen als personeel. 

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden: 

       Zitting in MR sinds:  functie: 

Personeelsgeleding: Tabitha Plomp   september 2020                           notulist 

   Michelle Geers   april 2019 

Oudergeleding:  Reshmie Ramnath  september 2019   

   Tinus Kaffa   september 2019  voorzitter   

       (afgetreden per 6-4-’21) 

 

De laatste paar vergaderingen van schooljaar 2020-2021 werden tijdelijk voorgezeten door de 

directeur. 

 

Werkwijze 
Aan het begin van het schooljaar zijn de taken binnen de MR verdeeld en is duidelijk geworden wat 
deze taken inhouden. Deze staan beschreven in het huishoudelijk regelement, zie verderop in dit 
verslag.  

Om de vergaderingen in 2020-2021 goed voor te bereiden is een vergaderrooster met onderwerpen 
opgesteld en vastgesteld.  

De bedoeling is dat het betreffende stuk m.b.t. het onderwerp conform de jaarlijks afgesproken 
planning bij de MR-leden aanwezig is.  
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De meeste keren is dit gelukt. Er zijn geen extra vergaderingen ingelast. 

De planning van de onderwerpen in de Medezeggenschapsraad bestaat vooral uit reguliere punten 
die elk jaar terugkomen. Niet alles is in te plannen, er is daarom ruimte in de planning gelaten voor 
incidenten en nieuwe ontwikkelingen. 

De directeur wordt voor elke vergadering uitgenodigd en is tijdens een deel van de vergadering 
aanwezig. Er kan ook een deel van de vergadering plaats vinden met alleen de MR-leden (zonder de 
directeur). Dit is dit schooljaar niet voorgekomen. 

Elke vergadering wordt voorbesproken door de voorzitter met de directeur om de onderwerpen die 

aan de orde zullen komen aan te kondigen, zodat de directeur zich zo nodig/mogelijk kan 

voorbereiden. 

De vergaderingen vinden op school plaatst. In verband met de Corona maatregelen, was fysieke 

samenkomst niet mogelijk. Hierom hebben een aantal vergaderingen via Teams plaats gevonden. 

Vergaderfrequentie 

Er vindt minimaal 6 keer per jaar een vergadering plaats, wat neer komt op 1 keer per 7 à 8 weken. Er 

wordt met het inplannen van de MR-vergaderingen rekening gehouden met de data van andere 

vergaderingen. 

 

Onderwerpen die aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar:  

Vacature directie: 

Er was een vacature voor een nieuwe directie. Hiervoor is een van de oudergeleding gevraagd plaats 

te nemen in de zogenoemde Benoemingsadviescommissie (BAC). In het nieuwe schooljaar wordt er 

geëvalueerd met de clusterdirecteur. 

Corona: 

In verband met de Coronamaatregelen was de school weer een periode gesloten (16 dec. ’20 t/m 7 

febr. ’21). In deze periode is er weer online lesgegeven. Ook toen de school wel weer open was, 

waren er maatregelen van kracht. Hierdoor konden diverse uitjes en activiteiten geen doorgang 

vinden. Ook gesprekken moesten op een andere wijze plaats vinden.  

De MR is steeds op de hoogte gehouden van de maatregelen die genomen moesten worden en de 

uitwerking ervan.   

Ook is de MR geïnformeerd over de NPO gelden en de daarbij behorende activiteiten, die tegen het 

eind van dit schooljaar beschikbaar en duidelijk werden.  

Dit is een terugkerend onderwerp op de MR agenda geweest en zal dit voorlopig ook nog wel blijven.  

 

Huishoudelijk regelement 
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Het doel was om een huishoudelijk regelement op te stellen zodat de werkwijze van de MR duidelijk 

is en de MR beter kan functioneren. En zodat tevens als naslagwerk kan dienen en informatie geeft 

aan mogelijk nieuwe leden.  

De oudergeleding heeft een huishoudelijk regelement opgesteld met input van diverse voorbeelden. 

Dit document zal in het nieuwe schooljaar ondertekend worden als ook een nieuw ouder MR-lid er is. 

 

Nieuw MR lid 

Begin april ’21 gaf dhr. Tinus Kaffa aan zijn functie per direct te moeten neerleggen i.v.m. wijzigingen 

in zijn werkzaamheden, waardoor hij zijn taak bij de MR niet voldoende kon uitvoeren. 

Hierop is een vacature uitgezet naar alle ouders en is aan alle leerkrachten gevraagd namen te 

noemen van mensen die mogelijk geschikt zouden zijn om plaats te nemen in de MR. Hierop zijn een 

aantal mensen actief benaderd en aan het eind van het schooljaar is daar een nieuwe oudergeleding 

uitgekomen; dhr. Leslie Nootenboom. 

 

 

Verandering lestijden 
De MR werd gevraagd om in te stemmen met het volgende: 
a)- Lestijd van groep 4 verlengen tot 12:15 uur   
b)- De eindtijd op de woensdag voor alle groepen gelijktrekken (allemaal om 12:15 uit) 
 
M.b.t. a) omdat groep 4 dezelfde hoeveelheid vakken en lesstof moet behandelen en verwerken als 
de groepen 5 t/m 8, echter hebben zij daar 1 kwartier per dag minder voor. De leerkracht ervaart dat 
zij tijd te kort komt. Door 1 kwartier de lesdag te verlengen hoeft er minder snel door de lesstof 
gesjeesd te worden.  
De leerlingen missen dan een kwartier eetpauze, maar in de praktijk blijkt dat ze aan 1 kwartier eten 
genoeg hebben. 

M.b.t. b) door alle groepen op hetzelfde moment uit te laten gaan op de woensdag, hoeven 
onderbouw leerlingen en hun ouders niet meer te wachten op broers/zussen die nog tot 12:15 uur 
doorgaan.  
Daarbij geeft het bij de kleuters de groep die als laatste gym heeft en tot 12:00 uur doorgaat, net iets 
meer lucht i.v.m. het omkleden.  

 

➢De MR heeft ingestemd met deze wijziging.  
 

TSO 

Aan de MR is het verzoek gedaan om de gelden voor de TSO te verhogen naar € 175,00 per leerling 

per jaar. Dit om ervoor te zorgen dat de sportieve pauze ook voor het nieuwe schooljaar behouden 

kan worden. De mogelijkheid om in termijnen te betalen blijft.  
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Om te voorkomen dat pas laat in het schooljaar de verzoeken tot betaling worden gedaan zoals in 

‘20-’21 is gebleken, is er de optie gegeven om de inventarisatie wie er gebruik wil (gaan) maken van 

de TSO in schooljaar 2021-2022 al aan het eind van dit schooljaar ‘20-’21 te doen. Dit zodat het 

administratief verwerken al klaar is bij de start van het schooljaar. Dan kan de betalingslink op 1-9-

2021 verstuurd worden en hebben ouders 8 dagen de tijd om te betalen. Via de link, of als dit niet 

lukt, via pinnen.  

De MR pleit ervoor om ouders duidelijk te informeren over de TSO betaling en bij niet betalen wat de 

gevolgen daarvan zijn. 

➢ De MR is akkoord gegaan met een verhoging van € 25,00 naar in het totaal € 175,00 per leerling 

per schooljaar. 

 

Naast de genoemde onderwerpen zijn ook andere onderwerpen tijdens de vergaderingen aan de 

orde gekomen, zoals: 

✓ Ouderbetrokkenheid/klassenouders; Hier is i.v.m. het feit dat ouders nog steeds niet de 

school en het plein in en op mogen niet inhoudelijk over gesproken, maar is doorgeschoven 

naar het nieuwe schooljaar.   

✓ Het jaarplan 2020-2021 is besproken en verduidelijkt naar de oudergeleding. In dit plan staan 

de doelen voor het betreffende schooljaar. Het is duidelijk geworden dat het 

schoolbeleidsplan dat voor 5 jaar was vastgesteld, achterhaald is oa. door de veranderingen 

in het onderwijs door de lockdown i.v.m. Corona en door de verandering in visie met name in 

de onderbouw.  

✓ Goedkeuring van de schoolgids, vakantierooster is gegeven.  


