
Jaarverslag medezeggenschapsraad (MR) ’t Schoolhuys 
Schooljaar 2020-2021 
 
Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van ‘t Schoolhuys over het schooljaar 
2020/2021. 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 2020/2021 verliep anders dan normaal. Door de coronacrisis mochten de leerlingen dit 
schooljaar vanaf 16 december tot 8 februari niet naar school, maar kregen ze thuisonderwijs. Ook 
heeft een aantal klassen thuisonderwijs gehad tijdens een quarantaineperiode voor de betreffende 
klas door coronabesmetting(en). 
Het afgelopen jaar heeft de MR zes keer vergaderd. Door de coronacrisis heeft een deel van de 
vergaderingen online plaatsgevonden.  
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, 12 juli 2021 
Marit Béguin (voorzitter 2020-2021) 
 
 
 
 
  



Samenstelling en taakverdeling van de MR schooljaar 2020-2021 
Voorzitter: Marit Béguin (ouder) 
Secretaris (gedeeld): Josélique Kokhuis (personeel) 
Secretaris (gedeeld): Anouchka Dekker (personeel) 
MR- lid: Kevin Goes (personeel) 
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MR lid: Petra Wilbrink (ouder) 
 

Besproken punten in schooljaar 2020 – 2021 

Het jaarplan 2020 – 2021 van ’t Schoolhuys 

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

geven. De focus voor 2020-2021 was het verbeteren van de leeropbrengsten. 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 (Expliciete 

Directe Instructie). Tijdens klassenbezoeken en collegiale consultaties wordt gekeken hoe EDI 

in de praktijk wordt toegepast. EDI is ook besproken in de talentgesprekken. 

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

maken in de klas en in de roosterplanning.  

- Goed leerklimaat: Er zijn nieuwe mappen aangeschaft voor de vreedzame school en er is 

aandacht aan besteed tijdens een studiedag. Ook is er na de periode van thuisonderwijs en 

quarantaine voor een aantal groepen extra aandacht besteed aan het voeren van gesprekken 

over ieders ervaringen.  

Daarnaast is er aandacht geweest voor de professionele toetscultuur met duidelijke 

toetsvoorwaarden.  

- Kwalitatief goed onderwijs: Er is dit schooljaar gewerkt met een nieuw toptalentenplan voor 

leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn. Hierbij wordt met een maatje gewerkt aan een 

project. Ook tijdens de thuisonderwijsperiode is dit doorgezet. In de groepen 7 en 8  (en een 

aantal leerlingen uit groep 5 en 6) is extra ondersteuning geweest voor rekenen. Hiervoor is 

subsidie vanuit de overheid ingezet. Voor de onderbouw is er tijdens een studiedag aandacht 

geweest voor de implementatie van Logo 3000, een methode met een breed aanbod aan 

woordenschat. Het programma wordt volop gebruikt en goed gewaardeerd. Ook is er voor 

de onderbouw een nieuw leerlingvolgsysteem geïmplementeerd waardoor er nog beter zicht 

is op de ontwikkeling van de leerlingen. 

- Uitstekende zorg: Dit schooljaar is gestart met de implementatie van Leeruniek. In totaal is 

twee jaar uitgetrokken voor de implementatie. Met Leeruniek kunnen goede analyses 

worden gemaakt van de resultaten op school-, groeps- en leerlingniveau.  

- Duidelijke visie in een professionele cultuur: De professionele leergemeenschappen (PLG’s), 

zoals benoemd in het visietraject van vorig schooljaar, zijn gestart en er zijn regelmatig 

werkmomenten geweest. Ook is een visie op cultuureducatie vastgesteld. Door Corona 

konden niet alle plannen van de PLG’s worden uitgevoerd. 

Overige punten 

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

- Het nieuwe onderwijs resultatenmodel vanuit de inspectie is toegelicht door de intern 

begeleider.  



- Er wordt een buitenschoolse opvang (BSO) gestart op school. Die zal in het lokaal van de 

peuterspeelzaal plaatsnemen. Ook zal er gebruik gemaakt kunnen worden van het 

noodlokaal. 

- Tevredenheidsonderzoek onder personeel, leerlingen en ouder. Gesprekken over mooie 

momenten en dingen die goed gaan, mogen nog duidelijker naar voren komen in de 

communicatie. 

- De oudervereniging heeft toelichting gegeven op de coronakorting op de ouderbijdrage. 

Afgesproken is dat het om een eenmalige korting gaat en dat gezocht wordt naar 

alternatieve invulling van activiteiten, mochten die door Corona onverhoopt niet door 

kunnen gaan. 

- Besteding van het MR-budget. De bijdrage is geschonken aan het Schoolhuysfeest. 

- Josélique Kokhuis (personeel) en Michiel Dissel (ouder) verlaten aan het eind van het 

schooljaar de MR. Met ingang van volgend schooljaar worden zij vervangen door een ouder 

en iemand uit de personeelsgeleding. 

Coronacrisis 

In de loop van het schooljaar zijn er verschillende coronamaatregelen van kracht geweest, leerlingen 

hebben een periode thuisonderwijs gehad en er zijn leerlingen, leerkrachten en ook hele klassen in 

quarantaine geweest. Tijdens elke MR-vergadering is het onderwerp Corona, incl. de bijbehorende 

maatregelen en de effecten op het personeel, de leerlingen en de ouders, besproken.  

Het was door de maatregelen ook niet mogelijk om alle MR overleggen fysiek samen te doen; een 

aantal overleggen heeft online via Teams plaatsgevonden. 

 


