
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Kindercampus King 2020-2021

Inleiding
De medezeggenschapsraad (MR) is een medezeggenschapsorgaan waarin ouders en personeel
worden vertegenwoordigd.
Bij de totstandkoming en de uitvoering van het schoolbeleid heeft de MR de taak om de belangen
van ouders en personeel te behartigen. Enerzijds doet de MR dit met behulp van haar formele
bevoegdheden die bestaan uit advies- en instemmingsrecht; anderzijds behartigt de MR de
belangen van ouders en personeel door regelmatig en in goed overleg met de directie in een
klimaat van openheid en openbaarheid te spreken. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht; zij kan
voorstellen doen. 

In dit jaarverslag doet de MR schriftelijk verslag over zijn werkzaamheden in het schooljaar
2020-2021. Het uitbrengen van dit verslag is niet alleen een wettelijke verplichting, de MR vertelt
ook graag wat er in dit schooljaar binnen de MR heeft gespeeld.
 
De leden
De personeelsgeleding            De oudergeleding
Stephanie Nijenhuis                 Karin Nierop (voorzitter)
Sophie Hagenbeek                   Jeroen Terheggen
Thamar van Dijk (secretaris)    Joanne Chan (GMR)
 
In het schooljaar 2020-2021 is Jeroen Terheggen tot de MR toegetreden. Hij was de enige
aanmelding tijdens de aanmeldingsperiode waardoor hij is toegetreden zonder verkiezingen.
De MR is acht keer bij elkaar gekomen. Bij alle bijeenkomsten was (gedeeltelijk) Francesca Deenik,
directeur Kindercampus King, aanwezig. In verband met de getroffen coronamaatregelen betrof
het digitale vergaderingen via MEET.
 
Informatie voor en bekendheid bij de achterban
De MR vindt het van belang dat er een goed contact met haar achterban bestaat. Om bereikbaar
te zijn heeft de MR een mailadres: mr@kindercampusking.nl. 
Daarnaast is de samenstelling, doel en werkwijze van de MR beschreven op de website
www.kindercampusking.nl. Hier worden, zo snel mogelijk nadat ze goedgekeurd zijn, de notulen
van de vergaderingen gepubliceerd. Ook schrijft de MR af en toe een berichtje voor de nieuwsbrief.
Helaas was het door de corona maatregelen niet mogelijk voor de OMR om via koffieochtenden of
op andere momenten met de achterban persoonlijk in contact te komen. De ervaring van de OMR
is echter dat ouders de OMR-leden wel wisten te benaderen via andere wegen, zoals buiten het
schoolplein of via de mail/app. Hierdoor bleef het mogelijk om in contact te staan met de
achterban.
 
Behandelde onderwerpen
De volgende onderwerpen zijn in het schooljaar 2020-2021 in de MR aan de orde geweest,
getoetst en/of geaccordeerd. Dit betreft zowel jaarlijks terugkerende onderwerpen, als
onderwerpen die als actueel punt aan bod zijn gekomen. Voor detailinformatie wordt verwezen
naar de notulen van de vergaderingen. De zittende MR leden zijn altijd bereid om verdere
toelichting te geven.
 
Kindercampus King
Het vormgeven van het onderwijs op de Kindercampus King wordt door de MR, op beleidsmatig
gebied, goed in de gaten gehouden. De school werkt met een schooljaarplan. Binnen de MR
bespreken we de voortgang van de door school gestelde doelen en houden zo het proces in de
gaten. Daarnaast is er dit schooljaar o.a. gesproken over de prestaties van leerlingen i.v.m. het
(deels) thuisonderwijs, de invulling van het onderwijs op afstand gedurende de sluiting van de
scholen in de periode december-januari, de wijze en frequentie van toetsen en hoe dit door
kinderen kan worden ervaren, het inzichtelijk maken van oefensoftware voor ouders zoals snappet,
de hygiëne (schoonmaak) in school, de toenemende werkdruk op de leerkrachten, het tekort aan
leerkrachten in de regio en de mogelijke oplossingen daarvoor, de Zomerschool en hoe te
handelen tijdens slecht weer..
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en Amstelwijs
De MR bespreekt onderwerpen die aan de orde zijn gekomen in de GMR. Verslag vanuit de GMR
werd tijdens de vergaderingen gedaan door Els Uijldert en Brian Tung/Joanne Chan. De directeur
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bestuurder Frans Cornet heeft afscheid genomen van Amstelwijs. Zijn opvolger is Haico. van
Velzen
 
Formatie
Aan het einde van elk schooljaar wordt er binnen de MR informatie gedeeld over de beschikbare
gelden en de verdeling daarvan over de personele inzet. Het plaatje wie, wanneer, welke klas(sen)
les zal geven wordt bekeken met het personeel van de MR-geleding.
Afgelopen schooljaar was de formatie uiteindelijk passend, de leerkrachten hebben hier hun
betrokkenheid met de school getoond. Landelijke problemen worden ook hier gevoeld. Vanuit Den
Haag zijn gelden beschikbaar gesteld aan scholen om de kwaliteit van het onderwijs te borgen. De
MR heeft gesproken over het voorstel voor de inzet van deze gelden.
 
Corona
De opkomst van het covid-19 virus en de daardoor getroffen overheidsmaatregelen maakten ook
het schooljaar in 2020-2021 wederom tot een voor iedereen bijzonder en intensief jaar. De MR is
structureel geraadpleegd en heeft hierin actief meegedacht.
 
ICT
Het onderwijs op afstand via de digitale Classroom is voortgezet om het onderwijs op afstand en
communicatie met de groep te vergemakkelijken. Daarbij wordt met MEET gewerkt, deze is nu ook
ingezet voor de MR vergaderingen. Er is gestart met het werken met Snappet in de groepen 3 t/m
8. De veelheid aan wachtwoorden die aan ouders wordt aangeboden is een onderwerp van
bespreking geweest.
 
Communicatie
Binnen de MR en de school wordt communicatie als zeer belangrijk gezien. Vandaar dat school en
de MR zich inzetten voor gesprekken met ouders en leerlingen. De directie van school houdt
gesprekken met de leerlingenraad van school en houdt koffie-ochtenden rond onderwijsthema met
ouders. Deze gesprekken worden in de MR geëvalueerd en eventuele actiepunten worden
besproken.
In verband met de getroffen corona-maatregelen was het dit jaar niet mogelijk om vanuit de
oudergeleding van de MR een bijeenkomst te organiseren met alle klassenouders. De indruk van
de oudergeleding is wel dat de inzet en hulp van klassenouders als positief en ondersteunend
wordt ervaren. De MR streeft naar een zo helder mogelijke communicatie vanuit school met de
ouders. Daarom houdt zij goed in de gaten hoe de (digitale) berichtgeving naar ouders verloopt.
 
TSO
Kosten worden gemaakt voor de overblijfcoördinator, de lunch-krachten voor elke groep, het
sportblok op maandag, inclusief maandelijks één keer de Beweegbus, lunchgeld te besteden aan
speelmateriaal voor de groep en schoonmaak. De bijdrage voor de tussenschoolse opvang is in
2020-2021 gelijk gebleven op €145,00. Hiervan hebben de ouders restitutie ontvangen over de
weken “onderwijs op afstand” toen er geen TSO genoten werd. De afweging over de restitutie op
verzoek is met de MR besproken.
 
Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad het afgelopen jaar verbeteringen, meningen en/of
akkoord gegeven bij onderwerpen als; 
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolgids
Schoolveiligheidsplan Begroting
Risico Inventarisatie en evaluatie                  Schooljaarplan
Koffieochtenden & ouderbetrokkenheid Jaar -en vakantierooster
Werkdrukgelden
  
Wilt u ook komend schooljaar op de hoogte blijven? U vindt onze notulen op de website of kom
gerust meeluisteren bij een MR-vergadering.
www.kindercampusking.nl/ouders/medezeggenschapsraad/
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

MR Kindercampus King  
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