IKC HET STERRENSCHIP – JAARVERSLAG VAN DE MR
SCHOOLJAAR 2020-2021

1. Inleiding
Het hele schooljaar door wordt binnen de MR gewerkt aan het bewaken van de kwaliteit van het
onderwijs in tijden waarin we te maken krijgen met bijzondere omstandigheden als gevolg van de
pandemie. De werkdruk voor de leerkrachten is hoog en er wordt veel gevraagd van hun creativiteit,
flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan een nieuwe, onvoorziene situatie. Ook voor directies is het
een hele opgave om de school in deze bijzondere tijden toch zo goed mogelijk te laten functioneren.
Uiteindelijk is het hoogste doel alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden en met dat doel in
gedachten werken de MR en directie samen aan verbeteringen, klein of groot. 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

Maandag 15 november
Donderdag 20 januari
Maandag 14 februari
Woensdag 16 maart
Maandag 11 april
Dinsdag 17 mei
Donderdag 16 juni

Tijdstip
19.30 – 21.45 uur
19.30 – 21.45 uur
19.30 – 21.45 uur
19.30 – 21.45 uur
19.30 – 21.45 uur
19.30 – 21.45 uur
19.30 – 21.45 uur

2. Terugblik
Lockdowns vanwege de pandemie
Na de start van het nieuwe schooljaar werden in december alle scholen in Nederland weer gesloten
vanwege het Covid-19 virus. Het team heeft de ervaringen hiermee tijdens de eerste lockdown
ingezet om deze nieuwe schoolsluiting zo goed mogelijk het hoofd te bieden. De kinderen hebben
boeken mee naar huis gekregen en werkten thuis, waarbij er via beeldbellen elke dag een
contactmoment plaatsvond. Kinderen van ouders met vitale beroepen konden op school worden
opgevangen. De lockdowns werden steeds vrij plotseling vanuit de overheid ingevoerd en door het
krappe tijdspad heeft de directie gewerkt aan het zo goed mogelijk vormgeven van het
afstandsonderwijs, waarbij de MR steeds geïnformeerd is.
Digitalisering
Als gevolg van het afstandsonderwijs moest er veel meer digitaal gewerkt worden. Aan het einde van
het schooljaar heeft de MR hierover de conclusie getrokken dat dit naast belangrijke nadelen ook
een voordeel heeft gehad. Dat voordeel is dat het team gedwongen werd zich te verdiepen in de
mogelijkheden van de inzet van ICT binnen het onderwijs. Dit heeft geleid tot een versterking van de
digitale vaardigheden van niet alleen de leerkrachten, maar ook de leerlingen.
Gezonde school
In het schooljaar 2017-2018 is binnen de MR met een werkgroep Gezonde School gestart. In de loop
der jaren hebben verschillende initiatieven vanuit deze werkgroep gezorgd voor meer gezonde
keuzes op verschillende vlakken binnen de school, waaronder op het gebied van het traktatiebeleid.
Als gevolg van de pandemie was het niet langer veilig te kiezen voor zelfgemaakte eetbare traktaties.
Vanuit het Corona crisisteam is hierop besloten dat er alleen nog voorverpakte etenswaren mochten
worden getrakteerd. Dit leidde automatisch tot ongezonde traktaties. De MR heeft hierin geen
zeggenschap gehad en betreurt deze beslissing. Het was mooi geweest om in samenspraak te kiezen
voor een alternatieve manier van trakteren, om de gezonde school in stand te houden.
Ervaring vijf gelijke dagen model
In het schooljaar 2019-2020 ging de OMR (oudergeleding van de MR) 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 vervolgens per 11 mei 2020 overgegaan op het vijf gelijke dagen model, iets
eerder dus dan oorspronkelijk gepland was (start schooljaar 2020-2021).
In dit schooljaar werd duidelijk dat de ingeplande pauzes niet altijd door alle leerkrachten konden
worden genomen. De MR houdt vinger aan de pols aangaande de pauzetijden voor de leerkrachten.
Centrale Plateauraad
De directeur van Plateau, Bert Dekker, heeft besloten een Centrale Plateauraad te willen oprichten.
In deze raad komen de Medezeggenschapsraad (onderwijs) en de Oudercommisie (opvang) samen.
De Centrale Plateauraad bestaat uit leden vanuit de COC (Centrale Oudercommissie) en de GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De MR is geïnformeerd over de stappen die hierin
zijn gezet en volgt dit proces.
NPO gelden
Als gevolg van de pandemie zijn er achterstanden ontstaan in het onderwijs en krijgen alle scholen
via het Nationaal Programma Onderwijs, opgezet door het ministerie van OCW, extra budget voor
het wegwerken van vertragingen en het verbeteren van het onderwijs. Het gaat om ongeveer 700

euro per leerling per jaar voor de komende twee jaar. De directie heeft de plannen met deze gelden
voor IKC Het Sterrenschip besproken met de MR.
MR Academie
De MR heeft besloten zich te willen scholen om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Er is
gekozen voor een online leeromgeving, MR Academie. Deze bevat onder andere een inwerktraining
voor MR-leden om de basis onder de knie te krijgen: welke rollen heeft eenieder, welke documenten
spelen een rol in de medezeggenschap en welke rechten en plichten vloeien daaruit voort. Daarnaast
kan er gebruik gemaakt worden van een bibliotheek met relevante documenten, toegang tot een
dagelijkse helpdesk en regelmatige updates met wetenswaardigheden over medezeggenschap op
school. De MR heeft hier dit schooljaar een start mee gemaakt.
Verkiezingen
Dit schooljaar was er geen sprake van verkiezingen binnen de MR, omdat alle zittende leden nog
binnen hun termijn blijven. De samenstelling van de huidige MR is als volgt:
Naam
Ad Oosterveld
Dorine Venema
Hendrika de VriesHuisman
Geke Jagt
Marielle Pruim
Marijn Prins-de Ruiter
Nicky Tenthof van
Noorden
Vincent Hegeman

Functie binnen de MR
Lid
Lid
Lid

Geleding
Personeel
Personeel
Ouder

Einde termijn
2022-2023
2022-2023
2022-2023

Lid
Voorzitter
Notulist
Secretaris

Personeel
Ouder
Ouder
Personeel

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

Penningmeester /
vicevoorzitter

Ouder

2021-2022

3. Financiën
Zoals 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 2020-2021.
Om te beginnen hieronder een overzicht met daarin de begroting, zoals die aan het begin van het
schooljaar 2020-2021 is opgesteld. Daarin ook het resultaat, die aan het begin van het schooljaar
2021-2022 is meegenomen.
Inkomsten
MR gelden
Eindsaldo 2019-2020
Onvoorzien
Totaal inkomsten

Toelichting
€ 1.000 MR gelden vanuit Plateau/schoolbegroting
€ 2.750
€0
€ 3.750

Resultaat
€ 1.000,00
€ 2.800,81
€ 0,00
€ 3.800,81

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
€ 120,24
€ 23,85
€ 0,00
€ 0,00
€ 89,97
€ 0,00
€ 234,06

Begroot resultaat

€ 2.750

€ 3.566,75

Hieronder zal per relevante post een korte beschrijving gegeven worden. De post ‘eindsaldo 20192020’ 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. Dit etentje is, normaal gesproken, om het schooljaar ontspannen af te sluiten, maar ook als een
bedankje naar eenieder voor de geleverde inspanningen. Deze post is afgelopen jaar, als gevolg van
de pandemie niet nodig gebleken, daar het etentje geen doorgang heeft gevonden. Er is besloten om
het volgende schooljaar 2021-2022 met het afscheidsetentje van 2020-2021 te beginnen.
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. In 2019-2020 is hier niks aan uitgegeven als gevolg van Covid-19.
Daarentegen is besloten om dit in 2020-2021 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 geen onvoorziene uitgaven geweest.
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 € 234,06 uitgegeven en € 1000,00 ontvangen. Dat
betekent dat het afgelopen schooljaar is afgesloten met een positief resultaat van € 765,94. Het
cumulatieve resultaat van de voorgaande schooljaren was € 2800,81, waarmee het eigen vermogen
aan het begin van het schooljaar uitkomt op € 3566,75.

4. Schooljaar 2021-2022: speerpunten en korte vooruitblik
Het schooljaar 2020-2021 is een bijzonder en historisch jaar geweest, met nieuwe uitdagingen in het
onderwijs. Het schooljaar 2021-2022 is intussen al enkele maanden onderweg en gelukkig kan er
weer op school les worden gegeven.
De MR zal ook dit schooljaar de ontwikkelingen binnen IKC Het Sterrenschip nauwkeurig volgen.
Hierbij kan gedacht worden aan de gezonde school, de vorming van de IKC-raad en de rol van de MR
daarin, en de inzet van de NPO-gelden binnen het Sterrenschip.
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.

