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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van ‘t Schoolhuys over het schooljaar 2019-
2020. De MR beslist en adviseert over beleidsmatige en praktische zaken binnen ‘t Schoolhuys. De 
Katholieke Scholenstichting Fectio, waaronder ’t Schoolhuys valt, heeft ook een gemeenschappelijke 
MR (GMR). Bepaalde (schooloverstijgende) onderwerpen worden door de GMR behandeld. Voor een 
aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht. De MR geeft dan wel of geen akkoord aan de directie 
voor de plannen. Bij andere aangelegenheden kan de MR alleen adviseren (adviesrecht). Soms wordt 
de MR gevraagd over bepaalde onderwerpen mee te denken, zonder dat zij formeel advies moeten 
geven of moeten instemmen. Het bespreken van de onderwerpen gebeurt voornamelijk in 
regelmatig geplande openbare vergaderingen. Van elke vergadering zijn notulen beschikbaar op de 
website van ‘t Schoolhuys.  
Schooljaar 2019-2020 verliep anders dan normaal. Door de coronacrisis mochten de leerlingen dit 
schooljaar vanaf 16 maart tot 11 mei niet naar school, maar kregen ze thuisonderwijs. In de periode 
vanaf 11 mei tot 8 juni mochten de leerlingen de helft van de tijd (in hele onderwijsdagen) met halve 
klassen naar school. Voor de rest van de week kregen ze huiswerk om thuis te maken. Vanaf 8 juni 
tot het eind van het schooljaar mochten alle leerlingen weer volledig naar school.  
Het afgelopen jaar heeft de MR vijf keer regulier vergaderd en twee keer tussentijds via Teams. Door 
de coronacrisis is de reguliere MR vergadering van maart vervallen en zijn de tussentijdse overleggen 
via Teams ingepland om de plannen rond het thuisonderwijs en het weer naar school gaan te 
bespreken.  
Bij de vergaderingen was de directeur Tamara Schlick aanwezig. Zij kon dus meteen een toelichting 
geven als er vragen waren. Tevens was ze open in het delen van informatie. De MR leden hebben 
ervaren dat er wat gedaan werd met de punten die ingebracht werden. De MR stelt deze werkwijze 
zeer op prijs. Een aantal onderwerpen die het afgelopen schooljaar besproken zijn, worden in dit 
jaarverslag kort beschreven.  
 
 
Houten, 6 juli 2020 
Marit Béguin (voorzitter 2019-2020) 
 
 
 
 
  



Samenstelling en taakverdeling van de MR schooljaar 2019-2020 
Voorzitter: Marit Béguin (ouder) 
Secretaris (gedeeld): Josélique Kokhuis (personeel) 
Secretaris (gedeeld): Anouchka Dekker (personeel) 
GMR lid: Annette de Wit (personeel) 
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MR lid: Petra Wilbrink (ouder) 
 

Besproken punten in schooljaar 2019 – 2020 

Het jaarplan 2019 – 2020 van ’t Schoolhuys 

In dit plan staan de onderwerpen waaraan de school gedurende het schooljaar extra aandacht wilde 

geven. De focus voor 2019-2020 was het vaststellen van een nieuwe missie en visie. Voor alle 

onderwerpen zijn doelen vastgesteld en is beschreven welke activiteiten uitgevoerd zouden worden 

om de doelen te bereiken. Tijdens de MR overleggen is de voortgang van het jaarplan besproken. De 

volgende doelstellingen waren in het jaarplan opgenomen: 

- Goede instructie: Er wordt op school instructie gegeven volgens het EDI model. Tijdens 

klassenbezoeken en collegiale consultaties wordt gekeken hoe EDI in de praktijk wordt 

toegepast. Nieuwe collega’s zijn geschoold in het EDI model en er is tijdens een 

studiemoment onder leiding van een externe aandacht besteed aan EDI aspecten.  

Daarnaast gaat dit onderwerp over het stellen van ambitieuze doelen en deze zichtbaar 

maken in de klas en in de roosterplanning.  

- Goed klassenmanagement: Er is een veiligheidsplan opgesteld waarin is beschreven hoe 

sociale en fysieke veiligheid wordt gestimuleerd en hoe wordt omgegaan met ongewenst 

gedrag. Samenwerking tussen school en ouders/verzorgers is hierbij erg belangrijk.  

Daarnaast is er gewerkt aan een professionele toetscultuur met duidelijke 

toetsvoorwaarden.  

- Kwalitatief goed onderwijs: Er is dit schooljaar extra aandacht geweest voor de nieuwe 

rekenmethode en MI. Leerkrachten zijn hierin geschoold en voor MI is er afstemming 

geweest over hoe MI wordt vormgegeven in de groepen. Daarnaast is er een plan opgesteld 

voor het omgaan met leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn. Vanaf volgend schooljaar zal 

er gewerkt gaan worden volgens dit plan.    

- Uitstekende zorg: OPP’s van leerlingen zijn aangescherpt op basis van hun ontwikkeling. Ook 

is het gebruik van de roosterplanning, waarbij wordt aangegeven welke leerlingen bij welk 

onderdeel extra instructie nodig hebben, verbeterd.  

- Duidelijke visie in een professionele cultuur: In een traject om een nieuwe missie en visie 

vast te stellen zijn het team, ouders en leerlingen betrokken. De missie, visie, motto en 

leidende principes zijn vastgesteld en gedeeld met alle betrokkenen. 

Overige punten 

Naast de onderwerpen die in het jaarplan waren opgenomen zijn o.a. de volgende zaken besproken: 

- Communicatie naar en met ouders en de overstap naar Social Schools 

- Ouderbijdrage voor de OV wordt vanaf komend schooljaar niet meer betaald door Stichting 

Leergeld voor ouders die dit zelf niet kunnen betalen. De MR heeft dit onderwerp op verzoek 

van de OV besproken en haar een aantal adviezen gegeven om hiermee om te gaan. 

- Besteding van het MR budget. Er worden hesjes met ’t Schoolhuyslogo aangeschaft die 

leerlingen en begeleiders/leerkrachten kunnen dragen tijdens het fietsen. 



- Marit Béguin is herkozen tot MR lid (ouder) en gaat haar tweede termijn in. Annette de Wit 

verlaat aan het eind van het schooljaar de MR. Wie haar gaat vervangen is nog niet bekend. 

Coronacrisis 

Door de coronacrisis was het niet mogelijk alle overleggen fysiek samen te doen en hebben er 

overleggen plaatsgevonden via Teams. Deze overleggen zijn extra ingepland om de plannen voor het 

weer gedeeltelijk naar school gaan te bespreken. Nadat de school weer volledig open was, hebben 

we gezamenlijk teruggekeken op deze bijzondere periode. Er is een enquête uitgezet onder ouders, 

leerlingen en leerkrachten over hun ervaringen tijdens de periode van thuisonderwijs en gedeeltelijk 

onderwijs op school en gedeeltelijk thuis. Tijdens de laatste MR vergadering van dit schooljaar waren 

de resultaten hiervan alleen op Fectioniveau bekend. De resultaten worden uitgesplitst per school en 

deze bespreken we in het nieuwe schooljaar.  

 


