Jaarverslag medezeggenschapsraad OBS Rosa Boekdrukker 2020-2021
Amsterdam, 21 juni 2021
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Rosa Boekdrukker
voor het schooljaar 2020-2021. In dit jaarverslag beschrijE de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het
afgelopen schooljaar mee bezig heeE gehouden.
Doel van de MR
Iedere school heeE verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen
(WMS). De algemene bevoegdheden van de MR bestaat uit drie rechten: iniLaLefrecht, recht op
overleg en recht op informaLe. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend
personeel en ouders. De MR overlegt met de direcLe van de school over belangrijke schoolzaken,
zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, informaLe en
communicaLetechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van ouders in het
onderwijs. De wet schrijE precies voor op welke gebieden de direcLe van de school de MR om
advies en instemming moet vragen. In het geval van instemming betekent dat de MR en de direcLe
het met elkaar eens moeten zijn. De direcLe heeE instemming van de MR nodig voor een aantal
zaken zoals het schoolplan, formaLeplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid,
gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij ook een klankbord
voor de direcLe, een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen en kan zij ook zelf het
iniLaLef nemen om zaken met de direcLe te bespreken en tot veranderingen, verbeteringen en of
nieuw beleid te komen. Het doel van de MR is om een acLeve partner te zijn in het helpen
realiseren van kwalitaLef goed onderwijs.
Samenstelling MR 2020-2021
De MR van de Rosa Boekdrukker bestaat uit zes deelnemers: drie ouders (oudergeleding) en drie
leerkrachten (personeelsgeleding):
Oudergeleding

Personeelsgeleding

Naam

Lid sinds

Naam

Lid sinds

Nicole Maas
(voorziQer)

September 2020

Corrie Tromp

September 2016

Debora van Rooijen
(secretaries)

September 2020

Marlieke Mols

September 2017

Noortje Bank

September 2020

Josine van der Ploeg

September 2020
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Facilitering MR
Het budget van de MR is gelinkt aan het aantal leerlingen dat op school zit. Dit budget is bedoeld
voor teamvorming MR, cursussen en lidmaatschap MR AOB. In schooljaar 2020-2021 was het
budget €500,Vergaderingen - Overleg met het bestuur en de achterban
De MR heeE in schooljaar 2020-2021 acht keer vergaderd. Er is een extra ingelaste vergadering
geweest. De agenda kende een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hadden
met actuele ontwikkelingen op school, zoals de COVID-19 maatregelen. Iedere vergadering is er
een update geweest vanuit de GMR (gemeenschappelijke MR vanuit de AWBR). De direcLe maakt
geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Dit is in het
afgelopen jaar bij vrijwel elke MR-vergadering gebeurd. Het was de bedoeling om met de
achterban te communiceren door een korte informaLetekst in Het Boekdrukkertje, de
tweewekelijkse nieuwsbrief van OBS Rosa Boekdrukker, na elke MR-vergadering.
Vergaderdata en belangrijkste besproken punten:
Data

Besproken punten

17
september
2020

Samenwerking Huishoudelijk
2020-2021:
reglement MR
Beze]ng &
taakverdeling

Jaarplanning
CommunicaLe Corona &
MR 2020-2021 naar
onderwijs
achterban

22
oktober
2020

Corona &
onderwijs

Werving &
instroom

Website &
schoolgids

26
november
2020

Werving
nieuwe
directeur

Jaarverslag
2019-2020

Corona &
onderwijs

Werving &
instroom

28
januari
2021

Kennismaking
interim
direcLe

Werving
nieuwe
directeur

Corona &
onderwijs

Website &
schoolgids

4
maart
2021

Werving
nieuwe
directeur

Corona &
onderwijs

Schoolgids
2020-2021

29
maart
2021 (extra)

CommunicaLe
school en
ouders

Website &
schoolgids
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15
april
2021

Werving
nieuwe
directeur

Corona &
onderwijs

27
mei
2021

Corona &
onderwijs

FormaLe
2021-2022

10
juni
2021

Kennismaking
nieuwe
directeur

Corona &
onderwijs
NPO-gelden

FormaLe
2021-2022

CommunicaLe
school en
ouders

Jaarplanning

Opleiding MR

Jaarplanning
MR

De besproken onderwerpen
Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen van het schooljaar 2020-2021 kort beschreven:
Jaarplanning MR 2020-2021
In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende punten geagendeerd: corona en onderwijs, de in- en
uitstroom van leerlingen, het werven van leerlingen, de schoolgids, kalender en website.
Communica9e naar achterban
Voorgenomen was om de achterban na iedere vergadering te informeren via Het Boekdrukkertje.
Dit is niet structureel gebeurd. Er is besproken dat het van groot belang is als MR zichtbaar te zijn
en dat dit bijdraagt aan het vertrouwen in elkaar. Daarom zal in het schooljaar 2021-2022 na
iedere vergadering de achterban geïnformeerd worden via Het Boekdrukkertje.
Corona en onderwijs (tot en met de kerstvakan9e)
Het was een uitdaging om de beze]ng iedere dag weer rond te krijgen. Leerkrachten werden
verkouden, moesten getest worden, wachQen op een uitlag of zaten in quarantaine. Dit
resulteerde in veel onzekerheid bij het personeel en onduidelijkheid bij ouders. Als antwoord
hierop werd een stappenplan ontworpen met daarin verschillende scenario’s, zodat van tevoren
voor iedereen helder was hoe gehandeld werd bij grote afwezigheid van leerkrachten als gevolg
van COVID-19.
Corona en onderwijs (slui9ng)
Tijdens deze schoolsluiLng werd veel meer gebruik gemaakt van de noodopvang. Leerkrachten
moesten zowel ingezet worden voor de noodopvang, als het thuisonderwijs verzorgen. Het was
hierdoor een uitdaging om de beze]ng rond te krijgen. TegelijkerLjd werd er enkel in de ochtend
online les gegeven. Voor leerlingen was het lasLg om, na de online lessen, thuis ook zelfstandig
aan taken te werken. Ten opzichte van vorig jaar was er beter zicht op de leerlingen gedurende de
thuiswerkperiode. Alle leerlingen waren in beeld en er werd meer onderwijs op maat gegeven in
de vorm van extra instrucLe in kleine groepen.
Corona en onderwijs (heropening)
De Westacademie starQe met een programma op school, waarvoor leerlingen konden worden
opgegeven door ouders en/of leerkracht. Hierbij kregen leerlingen na de schooldag extra
onderwijs met het doel om opgelopen leerachterstanden weg te werken. Daarnaast werden er
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weer naschoolse acLviteiten georganiseerd. Voor elke unit was er een naschoolse acLviteit. Er
werden zelEests geleverd op school bestemd voor leerkrachten en andere personeelsleden die
zonder klachten vrijwillig een zelEest wilden doen. Benadrukt werd dat deze zelEests niet bedoeld
zijn voor ouders en leerlingen. Voor het schoolkamp van groep 8 werd dit jaar wederom een
alternaLef georganiseerd.
Werving en instroom
AWBR breed loopt het leerlingenaantal terug. Terugloop ontstaat doordat veel gezinnen buiten de
stad ruimer gaan wonen. Om de Rosa Boekdrukker beter op de kaart zeQen en de terugloop van
leerlingen te beperken zijn de website en de schoolgids geactualiseerd.
Schoolgids en website
De inhoud van de schoolgids voor het jaar 2020-2021 is vastgesteld. Er is in schooljaar 2018-2019
afgesproken om de schoolgids een stuk beknopter te maken in navolging van de Leonardo Da Vinci
school. Grote stukken van de schoolgids kunnen op de website van de Rosa Boekdrukker geplaatst
worden, daarmee is de schoolgids een stuk compacter en kan het tevens gebruikt worden voor de
werving van nieuwe leerlingen. Daarnaast is de website vernieuwd en hebben vanaf schooljaar
2021-2022 de schoolgids, website en kalender dezelfde huissLjl.
Sollicita9eprocedure nieuwe directeur
Twee leden van de MR hebben zi]ng genomen in de benoemingsadviescommissie (BAC). Een lid
uit de personeelsgeleding en een lid uit de oudergeleding. Zij hebben vooraf ook meegedacht over
de proﬁelschets van en geschikte kandidaat. Na de selecLerondes was de voorkeur unaniem.
Forma9e 2021-2022
Voor het schooljaar 2021-2022 was er een tekort in de formaLe van EUR 90.000,00. Vanwege het
dalende leerlingaantal moest het aantal klassen worden teruggebracht van 11 naar 9. Ook naar het
aantal ambulante dagen moest kriLsch worden gekeken. Het bestuur stond negaLef tegenover het
gebruiken van de NPO-gelden (NaLonaal Programma Onderwijs) voor de formaLe. Ook de
unitverdeling werd herzien. Drie leerjaren in een unit is niet wenselijk gebleken. Derhalve zal voor
het schooljaar 2021-2022 unit 1 bestaan uit stamgroepen 1/2 en 3/4 en unit 2 uit stamgroepen 5/6
en 7/8. Bij deze verdeling konden twee of drie stamgroepen 7/8 gemaakt worden. Het team heeE
uiteindelijk gekozen voor twee stamgroepen 7/8, waarbij meer ambulante Ljd vrijgemaakt kon
worden. Ook kunnen met de NPO-gelden onderwijsassistenten ingezet worden om unit 2 te
ondersteunen. Om in aanmerking te komen voor de NPO-gelden dient de school een schoolscan te
maken. In deze scan staan hoe groot de leerachterstanden zijn, hoe de Rosa Boekdrukker in het
nieuwe schooljaar aan deze achterstanden wil werken en hoe de NPO-gelden het beste kunnen
worden ingezet.
Communica9e school en ouders
Met de wisseling van direcLe en de thuiswerkperiode zijn de bestaande communicaLestromen
onder druk komen te staan. De communicaLe werd met name door ouders gemist. Als reacLe
hierop is het gebruik van Parro en mail geïntensiveerd. Ook de ouderklankbordgroep en direcLe
zijn niet meer met regelmaat bij elkaar gekomen. De MR adviseerde om de ouderklankbordgroep
meer te manifesteren. Dit kan helpen bij het snel oppikken van signalen nu school en ouders
verder van elkaar zijn komen te staan in verband met de coronamaatregelen.
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Opleiding MR
De MR heeE behoeEe aan meer kennis en inzicht over de rol van de MR. Om in deze behoeEe te
voorzien zal de MR in het schooljaar 2021-2022 een bijscholing volgen waarbij de volgende
onderwerpen aan bod komen: de jaarlijks terugkerende onderwerpen van de MR, het
instemmings- en adviesrecht.
GMR
In het schooljaar 2020-2021 vond maandelijks een vergadering plaats van de GMR. Eén MR-lid had
zi]ng in de GMR. Tijdens de MR-vergaderingen werden de overige MR-leden geïnformeerd over
de behandelde onderwerpen in de GMR.
Klachtenprocedure
Er was een klacht van ouders over de kwaliteit van het onderwijs in unit 1. Conform de afspraak
tussen MR en schoolleiding zijn deze ouders doorverwezen naar de betreﬀende leerkracht om
daarmee in gesprek te gaan.
Andere onderwerpen die aan bod kwamen
Omdat de coronamaatregelen in het voorjaar werden versoepeld, werd het weer mogelijk om naar
de schooltuinen te gaan. Onder andere wat betreE leren over duurzaamheid vond de MR dit een
heel belangrijk punt. Daarom werd geadviseerd om de kinderen van groep 7 te laten aansluiten bij
de lessen van groep 6. Wekelijks gaan twee kinderen uit groep 7 mee naar de schooltuinen.
De Rosa Boekdrukker is een unieke school. Om deze bijzondere, diverse en kleurrijke school
onder de aandacht te brengen en het unitonderwijs te promoten, heeE de MR contact gezocht
met de gemeente Amsterdam en de wethouder van onderwijs uitgenodigd om de school te
bezoeken. Dit zal plaatsvinden op 12 november 2021.
Besluiten van de MR
Instemmingsbevoegdheid
Huishoudelijk reglement MR
[personeelsgeleding + oudergeleding]

Ingestemd (17 september 2020)

Jaarverslag MR 2019-2020
[personeelsgeleding + oudergeleding]

Ingestemd (26 november 2020)

Benoeming interim direcLe
[personeelsgeleding]

Ingestemd (26 november 2020)

Schoolgids 2020-2021
[personeelsgeleding + oudergeleding]

Ingestemd (4 maart 2021)

FormaLe 2020-2021
[personeelsgeleding]

Ingestemd (27 mei 2021)

Opleiding MR
[personeelsgeleding + oudergeleding]

Ingestemd (10 juni 2021)
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Adviesbevoegdheid
BegroLng 2020-2021
[personeelsgeleding + oudergeleding]

Niet besproken

Jaarkalender
[personeelsgeleding + oudergeleding]

PosiLef advies (10 juni 2021)

Vooruitblik & AmbiGe 2021-2022
Voor het volgende schooljaar heeE de MR zich voorgenomen om de gestarte professionalisering
verder door te zeQen. Belangrijke onderwerpen die voor schooljaar 2021-2022 op de agenda
staan:
▪ Inclusiviteit op de Rosa Boekdrukker
▪ Unitonderwijs (verbeterpunten)
▪ BegroLng
▪ Instroom en werving van nieuwe leerlingen
▪ Bezoek van de wethouder om onze bijzondere, kleurrijke basisschool te
presenteren
▪ Inzet NPO-gelden
▪ CommunicaLe school en ouders
▪ CommunicaLe MR en achterban en zichtbaarheid van de MR
▪ Opleiding MR
Tot slot nodigt de MR u uit om ideeën, suggesLes en opmerkingen met ons te delen. We willen de
belangen van iedereen zo goed mogelijk beharLgen en dat kunnen we het beste doen door uw
bijdrage en hulp! U kunt de MR alLjd via een e-mail (mr@rosaboekdrukker.nl) bereiken of door
iemand van de leden aan te spreken in of rond de school. Een vergadering bijwonen als toehoorder
is tevens mogelijk.
Dank voor uw aandacht en vertrouwen.
MR Rosa Boekdrukker
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