IKC HET STERRENSCHIP – JAARVERSLAG VAN DE MR
SCHOOLJAAR 2019-2020
1. Inleiding
Het hele schooljaar door wordt binnen de MR hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te
bewaken, juist in tijden waarin de werkdruk voor de leerkrachten hoog is en het voor directies een
flinke uitdaging is om te zorgen dat er voor alle groepen een leerkracht is. Middels dit jaarverslag wil
de MR inzicht bieden in de punten die het afgelopen schooljaar tijdens de vergaderingen centraal
hebben gestaan. Daarnaast zullen we kort vooruitblikken op enkele speerpunten voor het huidige
schooljaar.
De MR vergadert eens per maand, waarbij tijdens het eerste deel van de vergadering altijd een van
beide directieleden aanwezig is. De MR wordt dan door de directie bijgepraat over alle
ontwikkelingen die voor het reilen en zeilen van het IKC van belang zijn. Dit deel van de vergadering
is besloten. Het deel van de vergadering zonder directieleden is openbaar. De MR nodigt u van harte
uit een keer een vergadering bij te wonen. Hieronder ziet u een overzicht van de aankomende
vergaderdata. Voor een overzicht van de agendapunten en om u aan te melden voor het bijwonen
van de vergadering, vragen wij u vooraf contact op te nemen met de secretaris van de MR. Dit kan
door een mailtje te sturen naar mr@kindcentrum-hetsterrenschip.nl.

Datum

dinsdag 6 oktober
woensdag 18 november
donderdag 14 januari
donderdag 18 februari
dinsdag 9 maart
woensdag 7 april
maandag 7 juni
woensdag 16 juni
woensdag 30 juni (vergadermoment indien
nodig)

Locatie
Online (tot nader bericht)
Online (tot nader bericht)
Online (tot nader bericht)
Online (tot nader bericht)
Online (tot nader bericht)
Online (tot nader bericht)
Online (tot nader bericht)
Online (tot nader bericht)
Online (tot nader bericht)

2. Terugblik
Benoeming Directeur en Adjunct-Directeur
Door het vertrek van Jeroen Kleyberg als directeur hebben er twee MR-leden plaatsgenomen in de
benoemingsadviescommissie. Met de benoeming van Henriët Westerhof als directeur lag er voor de
MR ook weer een volgende taak klaar, namelijk de benoeming van een nieuwe adjunct-directeur.
Vanuit de oudergeleding en de personeelsgeleding zijn er wederom twee leden van de MR
aangewezen om plaats te nemen in de benoemingsadviescommissie voor het vervullen van deze
functie. Amanda van der Laan is benoemd als adjunct-directeur.
Overblijf
In het schooljaar 2018-2019 zijn er bij de MR verschillende klachten en negatieve signalen over de
overblijf binnengekomen. Als reactie hierop heeft de MR besloten de werkgroep 'Overblijf' nieuw
leven in te blazen. Een van onze leden is met de directie in gesprek gegaan om verbeterpunten te
signaleren. Dit heeft onder meer geleid tot wijzigingen aan het overblijfprotocol. In het schooljaar
2019-2020 heeft de werkgroep ‘Overblijf’ regelmatig contact gehad met directie en zijn er minder
klachten en negatieve signalen binnengekomen. Vanaf 11 mei 2020 is Het Sterrenschip vanwege de
Corona maatregelingen per direct overgegaan op het 5 gelijke dagen model. Hiermee verviel de
overblijf.
Intelligente lockdown vanwege het Covid-19 virus (Corona)
In maart 2020 zijn alle scholen in Nederland gesloten vanwege het Covid-19 virus. In twee dagen tijd
heeft het team maatregelen getroffen om de leerlingen door middel van afstandsleren les te geven.
Kinderen van ouders met vitale beroepen konden op school worden opgevangen. De lockdown werd
plotseling vanuit de overheid ingevoerd en door het krappe tijdspad heeft de directie de MR niet
kunnen meenemen in het vormgeven van het afstandsonderwijs.
Herstart onderwijs (50%)
De MR betreurt het feit dat de MR niet is meegenomen in de gang van zaken om de school te
herstarten. De directie heeft aangegeven dat er weinig tijd was om dit te doen. De MR heeft een
suggestie gedaan om de ouders een enquête te sturen over de ervaringen met het afstandsonderwijs
of hierin wellicht een ouderpanel over te houden.
Schooltijden/ouderpeiling
Het team wordt door middel van diverse teamvergaderingen geïnformeerd over de voorstellen van
de werkgroep pauzetijden. Er zaten twee PMR-leden in de werkgroep die verslag deden aan de MR
en hierdoor heeft de MR het proces nauwkeurig kunnen volgen.
De OMR (oudergeleding van de MR) ging akkoord met de wijziging van schooltijden, mits de
pauzetijden voor het team goed geregeld zouden worden. Begin maart heeft het team met een
meerderheid gestemd voor model van 2 x 20 min pauze. Hierdoor is er een akkoord gekomen over
het wijzigen van de school- en pauzetijden.
Door de Corona maatregelen is IKC Het Sterrenschip per 11 mei 2020 overgegaan op het vijf gelijke
dagen model. De groepen 1-4 gingen de maandag t/m donderdag naar school. De groepen 5 t/m 8
gingen de hele week naar school. Het team heeft hierdoor de tijd gehad om te wennen aan de
nieuwe school- en pauzetijden. De MR heeft de ontwikkeling nauwkeurig gevolgd en zal dit ook in de
toekomst blijven doen.
Gezonde school
In het schooljaar 2017-2018 is binnen de MR met een werkgroep Gezonde School gestart. Deze
werkgroep is ook afgelopen schooljaar actief geweest en dit heeft er onder meer toe geleid dat er

gedurende 20 weken schoolfruit is aangeboden aan de kinderen met behulp van een Europese
subsidie. Het was echter jammer dat het schoolfruit soms van dusdanige kwaliteit was dat er fruit bij
gekocht moest worden. Echter, het positieve resultaat was dat er in alle groepen meer fruit werd
gegeten en dat de kinderen met verschillende soorten fruit in aanraking zijn geweest. Er is besloten
door de werkgroep Gezonde School om niet verder te gaan met het schoolfruit.
Verkiezingen
Mathilda Kempers heeft de MR tijdig laten weten dat zij zich na afloop van haar zittingstermijn niet
herkiesbaar zou stellen. De MR heeft daarop een oproep onder ouders uitgedaan zich kandidaat te
stellen voor de MR. Dit heeft ertoe geleid dat er één kandidaat zich heeft gemeld en daarmee was de
benoeming een feit. Met ingang van september 2020 is Marijn de Ruiter de MR komen versterken.
Hendrika de Vries-Huisman was herkiesbaar. Doordat er geen tegenkandidaten waren, kon haar
termijn zonder verkiezingen worden verlengd met nog eens drie jaar.
Ook binnen de personeelsgeleding van de MR is een verschuiving geweest. De termijnen van Ad
Oosterveld, Marieke Zwiers en Erna Post zijn verstreken. Ad gaf tijdig aan zich opnieuw verkiesbaar
te stellen. Marieke en Erna stelden zich niet als herkiesbaar op. Dorine Venema en Geke Jagt stelden
zich als enigen als nieuwe kandidaten verkiesbaar en daarmee werden hun benoemingen een feit.
De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

Naam
Ad Oosterveld
Dorine Venema
Hendrika de VriesHuisman
Geke Jagt
Marielle Pruim
Marijn de Ruiter
Nicky Tenthof van
Noorden
Vincent Hegeman

Functie binnen de MR
Vice-voorzitter
Lid
Lid

Geleding
Personeel
Personeel
Ouder

Einde termijn
2022-2023
2022-2023
2022-2023

Lid
Voorzitter
Lid
Lid

Personeel
Ouder
Ouder
Personeel

2022-2023
2021-2022
2021-2022
2021-2022

Penningmeester /
vicevoorzitter

Ouder

2021-2022

3. Financiën
Financieel jaarverslag Medezeggenschapsraad IKC Het Sterrenschip 2019-2020
Zoals te doen gebruikelijk wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar een financieel
jaarverslag gemaakt over het voorgaande schooljaar. Hieronder valt dan ook het financieel
jaarverslag te lezen over het schooljaar 2019-2020.
Om te beginnen hieronder een overzicht met daarin de begroting, zoals die aan het begin
van het schooljaar 2019-2020 is opgesteld. Daarin ook het resultaat, die aan het begin van
het schooljaar 2020-2021 is meegenomen.

Inkomsten
MR gelden
Eindsaldo 2018-2019
Onvoorzien
Totaal inkomsten

Toelichting
€ 1.000 MR gelden vanuit Plateau/schoolbegroting
€ 2.050
€ 3.050

Resultaat
€ 1.000,00
€ 2.087,66
€ 46,17
€ 3.133,83

Uitgaven
Einde jaars etentje MR
Cursus/opleidingen
Bankkosten
Lief &Leed
Abonnementen (Plint)
Printkosten
Afscheid MR-leden
Onvoorzien
Totaal uitgaven

€ 500
€ 100
€ 150 elk kwartaal ca.37,50
€ 125
€ 36 Jaarlijks
€ 50
€ 35
€4
€ 1.000

Resultaat
€ 0,00
€ 0,00
€ 130,12
€ 37,80
€ 0,00
€ 49,50
€ 0,00
€ 115,60
€ 333,02

Begroot resultaat

€ 2.050

€ 2.800,81

Hieronder zal per relevante post een korte beschrijving gegeven worden. De post ‘eindsaldo
2018-2019’ maakt geen onderdeel van de relevante posten, omdat deze weliswaar effect
hebben op het resultaat maar geen afzonderlijke post van inkomsten of uitgaven zijn.
MR gelden
De gelden voor de Medezeggenschapsraad; de enige post aan inkomstenkant. Het is
gebruikelijk dat er elk schooljaar bij de directie van IKC Het Sterrenschip een
betaalverzoek wordt gedaan ten behoeve van de Medezeggenschapsraad. Ook dit
schooljaar is verzocht om een bedrag van € 1000,-. Dat bedrag is vervolgens door de
directie toegekend en op de rekening van de Medezeggenschapsraad overgemaakt.
Eindejaarsetentje MR
Elk schooljaar gaat de Medezeggenschapsraad samen met de directie van IKC Het
Sterrenschip uit eten, mits er geen pandemie heerst. Dit etentje is, normaal
gesproken, om het schooljaar ontspannen af te sluiten, maar ook als een bedankje
naar een ieder voor de geleverde inspanningen. Deze post is afgelopen jaar, als
gevolg van Covid-19 niet nodig gebleken, daar het etentje geen doorgang heeft
gevonden.
Cursus/Opleidingen
Er is dit jaar geen cursus of opleiding gevolgd door enig MR-lid waar kosten aan
waren verbonden. Daardoor zijn er geen uitgaven voor deze post geweest.
Bankkosten
De bankkosten zijn de kosten die de ING bank in rekening brengt voor het gebruik
van een zakelijke rekening, waarbij ook internetbankieren en een betaalpas ter
beschikking van de Medezeggenschapsraad zijn.
Lief & Leed
Dit is een post die de Medezeggenschapsraad gebruikt om een bijdrage te leveren als
er bijvoorbeeld een juf of meester moeder c.q. vader is geworden of als er
bijvoorbeeld een ouder van een leerling is overleden en er een advertentie geplaatst
moet worden in de krant.

Abonnementen (Plint)
De Medezeggenschapsraad heeft ook een abonnement, bij Plint. Via Plint wordt
gezorgd voor kleur in het schoolgebouw, doordat zij kunst uitlenen aan school die
aan de muren hangt in het schoolgebouw. Dit jaar heeft de MR hier geen nota voor
ontvangen.
Printkosten
Met regelmatig worden er verschillende stukken besproken in de vergadering van de
Medezeggenschapsraad. Het kan voorkomen dat deze niet digitaal verspreid worden,
maar op voorhand bij IKC Het Sterrenschip geprint/gekopieerd worden. Hier zitten in
beginsel kosten aan verbonden. Deze kosten worden door IKC Het Sterrenschip bij de
Medezeggenschapsraad in rekening gebracht.
Afscheid MR-leden
Voor leden van de Medezeggenschapsraad die aftreden, ongeacht of deze van de
personeelsgeleding of van de oudergeleding is, krijgen, normaal gesproken, een
kleine attentie als bedankje voor de geleverde inspanningen. Het afgelopen is hier
niks aan uitgegeven als gevolg van Covid-19. Daarentegen is besloten om dit in het
komende jaar met extra aandacht goed te maken c.q. recht te trekken voor de
vertrokken MR-leden.
Onvoorzien
Deze post is voor onkosten die anders zijn dan de uitgaven zoals hierboven genoemd
zijn. Er zijn het afgelopen schooljaar enkele onvoorziene uitgaven geweest. Enerzijds
heeft de oudergeleding een keer extern moeten vergaderen, dit in het kader van de
aanloop naar het huidige 5-gelijke-dagen-model qua schooltijden. Daarnaast hadden
we een behoorlijke uitschieter in de vorm van een bijdrage aan het afscheidscadeau
van oud-directeur Jeroen Kleyberg. Daarom ook de helft van deze kosten aan de
inkomstenkant, omdat dit cadeau samen met de ouderraad is aangeboden.
Omdat bij de ene post meer is uitgegeven dan begroot en omdat bij de andere post minder
is uitgegeven dan begroot, levert dit ook een overall resultaat op. Er was begroot om €1000,uit te geven in het afgelopen schooljaar. Er is bij elkaar € 333,02 uitgegeven en € 46,17
ontvangen. Dat betekent dat het afgelopen schooljaar is afgesloten met een positief
resultaat van € 713,15. Het cumulatieve resultaat van de voorgaande schooljaren was
€2087,66, waarmee het eigen vermogen aan het begin van het schooljaar uitkomt op
€2800,81.
Vincent Hegeman
Penningmeester Medezeggenschapsraad IKC Het Sterrenschip
Schooljaar 2019 - 2020

4. Schooljaar 2020-2021: speerpunten en korte vooruitblik
Het schooljaar 2019-2020 is een bijzonder en historisch jaar geweest, met nieuwe uitdagingen in het
onderwijs. Het schooljaar 2020-2021 is intussen al enkele maanden onderweg, waarin er wordt
lesgegeven volgens de Corona richtlijnen.

De MR zal ook dit schooljaar de ontwikkelingen binnen IKC Het Sterrenschip nauwkeurig volgen.
Hierbij kan gedacht worden aan pauzetijden van het team, digitalisering, gezonde school en de
Corona richtlijnen op school.
De MR hecht veel waarde aan de zichtbaarheid van het medezeggenschapsorgaan binnen het IKC.
Mocht u als ouder/verzorger of teamlid belangrijke punten hebben die uw persoonlijke belang
overstijgen en waarvan u vindt dat ze op de agenda thuishoren, laat dan van u horen. U bent van
harte welkom om een vergadering bij te wonen, maar kunt uw punten ook inbrengen door een
mailtje te sturen naar mr@kindcentrum-sterrenschip.nl.

