
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Kindercampus King 2021-2022 
 
Inleiding 
Elke school moet volgens de wet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. De 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. De werkwijze van de MR is geregeld in het huishoudelijk reglement en MR 
statuut. De MR werkt met een MR-jaarplan met de onderwerpen van de MR voor het schooljaar.  
 
In dit jaarverslag doet de MR schriftelijk verslag over zijn werkzaamheden in het schooljaar 2021-
2022. 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 
Kim van Beek  Joanne Chan (tevens OGMR) 
Thamar van Dijk (secretaris) Nora Fakirni 
Sophie Hagenbeek Jeroen Terheggen (voorzitter) 
Els Uijldert (PGMR)  

 
Nora Fakirni en Kim van Beek zijn vanaf november 2021 tot de MR toegetreden. 
 
In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR zes keer vergaderd. Bij alle bijeenkomsten was 
(gedeeltelijk) Francesca Deenik, directeur Kindercampus King, aanwezig. Het betrof vijf digitale 
vergaderingen via MEET en één vergadering op school.  
 
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 (met foto’s), doel en werkwijze van de MR beschreven op de 
website www.kindercampusking.nl. Hier worden tevens de agenda en de notulen van de 
vergaderingen gepubliceerd. Ook schrijft de MR af en toe een bericht over actuele ontwikkelingen 
voor de nieuwsbrief van de school. De ervaring van de OMR is verder dat ouders de OMR-leden 
weten te benaderen op het schoolplein of via de mail/app. 
  
Behandelde onderwerpen 
De volgende onderwerpen zijn in het schooljaar 2021-2022 in de MR aan de orde geweest, 
getoetst en/of goedgekeurd. Dit betreft zowel jaarlijks terugkerende onderwerpen, als 
onderwerpen die als actueel punt aan bod zijn gekomen, op initiatief van de school of van de MR. 
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, nauwgezet in de gaten gehouden en met de Directie besproken. De school werkt met een 
schooljaarplan. Het schooljaarplan 2022-2023 is door de MR goedgekeurd. 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 het tekort aan leerkrachten in de regio 
en de mogelijke oplossingen daarvoor, de prestaties en welzijn van leerlingen als gevolg van het 
(deels) thuisonderwijs door COVID-19, de wijze en frequentie van toetsen en hoe dit door kinderen 
en ouders kan worden ervaren, het inzichtelijk maken van oefensoftware voor ouders zoals 
snappet, de evaluatie van de Zomerschool, de gang van zaken rond de organisatie van de na-
schoolse activiteiten via de gemeente vanuit de NPO gelden (Kangoeroe KIK) en de veiligheid op 
school en het schoolplein. 
  
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 MR-vergaderingen gedaan door Joanne Chan. De directeur bestuurder is Haico van 
Velzen. Het 100 dagen plan van deze nieuwe directeur bestuurder is besproken. Er zijn 4 
speerpunten besproken: 1. vakmanschap, 2, aantrekken nieuwe leerkrachten, 3. binden huidige 
leerkrachten en 4. tekort leerkrachten. De leerkrachten staan dus centraal in de prioriteitenlijst. 
Het moet in de eerste plaats om het kind en de leerkrachten gaan. De MR is het daar mee eens. 
  
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 hebben de leerkrachten hun grote betrokkenheid met de school getoond. 
Landelijke problemen worden ook hier gevoeld. Voorheen kon worden teruggevallen op de pool 
van invalkrachten maar die raakt inmiddels uitgeput. 
Voor de kleutergroep is een vacature ontstaan, de kleuterklassen starten in september 2022 
redelijk vol (ongeveer 25 leerlingen). Alternatieve invulling van de groepen is besproken, maar 
had niet de voorkeur, omdat de ervaring is dat kinderen, ouders en leerkrachten niet van 
tussentijdse wijzigingen in de samenstelling van de groepen houden. Er zijn LIO-vacatures uitgezet 
om te voorzien in nieuwe instroom van leerkrachten op de KCK. Ook met oog op de continuïteit 
van het team.  
 
Ouderbetrokkenheid (speerpunt MR) 
Ouderbetrokkenheid gaat over de wisselwerking tussen ouders en de school van hun kinderen. 
Kinderen zijn gebaat bij ouders die betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Samen 
optrekken van school en ouders is in het belang van het kind. Dat gebeurt al op diverse manieren 
bij KcK, zie ook de website van de school (Ouderbetrokkenheid - Kindercampus King). Binnen de 
MR is over de verdere verdieping van ouderbetrokkenheid gesproken.  
 
Na COVID-19 zijn ouders ongeveer één keer per maand weer welkom in de school, maar niet meer 
dagelijks zoals vóór COVID-19. Dit kan door ouders als een gemis worden ervaren. Dit is binnen 
de MR met de schooldirectie besproken. MR heeft suggesties gedaan voor aanvullende 
contactmomenten, die onderwijs gerelateerd zijn en ouders zicht geven op hoe het in de klas gaat. 
 
Ouders hebben gevraagd wat ze kunnen doen om hun kinderen thuis te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld bij rekenen in het rapport staan nu allerlei onderdelen; wat kunnen ouders doen om 
de onderdelen die dan minder gescoord worden te verbeteren? Ideeën daarover zijn binnen de MR 
besproken.  
 
Belangrijk voor de MR is de tevredenheidspeiling waarin ook de ouders naar hun mening wordt 
gevraagd. De MR heeft verzocht vragen voor ouders/personeel/leerlingen toe te voegen over hun 
beleving van onderwijs-achterstanden door de COVID-19 periode. De resultaten van de 
tevredenheidspeiling worden in de MR in schooljaar 2022-2023 besproken. 
 
De leerlingen van de school zijn afkomstig uit gezinnen met veel verschillende achtergronden. Die 
diversiteit ziet de MR als een kracht van de school. Binnen de MR is besproken hoe ouders die 
geen Nederlands spreken meer te kunnen betrekken bij de opleiding van hun kind. 
 
Ouderparticipatie wordt voor schooljaar 2022-2023 een actiepunt voor school. Er zijn ideeën 
binnen het team besproken. Bij de startgesprekken met de nieuwe leerkracht zal er bijvoorbeeld 
een tafel op de gang staan met materialen die in dat jaar gebruikt zullen gaan worden. 
 
In november 2021 is vanuit de oudergeleding van de MR een bijeenkomst met alle klassenouders 
georganiseerd. Deze werd door de OMR als zeer positief ervaren, als onderlinge kennismaking, het 
delen van ervaringen rond COVID-19 en het ophalen van verdere suggesties voor de school. ‘ 
 
De voorzitter van de MR heeft berichten voor de nieuwsbrief geschreven, onder meer over 
ouderbetrokkenheid. 
 
Nationaal Programma Onderwijsgelden 
De overheid trekt miljarden uit voor een Nationaal Programma Onderwijs. Dit investeren 
onderwijsinstellingen de komende twee schooljaren in de sociaal-emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van leerlingen en studenten, en in het inhalen van coronavertragingen. Voor KcK was 
de eerste tranche € 700,- per leerling en de tweede tranche is € 500,- per leerling. De eerste 



tranche is besteed aan verkleinen van de klassen, meer ondersteuners in de groepen, aanschaf 
devices, en Snappet (incl. licentie voor de komende 5 jaar). De besteding van de tweede tranche 
is in 2022 in de MR besproken. Deze tranche komt beschikbaar voor schooljaar 2022-2023 en is 
geheel inzetbaar voor de school. Gelden zullen vooral worden ingezet om de verwachte uitstroom 
van leerkrachten met pensioen op te kunnen vangen en zo tevens in deze tijd extra personeel in 
de school beschikbaar te hebben ter ondersteuning en inval. De uitstroom is naar verwachting zo 
dat dit met de tijdelijke gelden kan worden ondervangen. 
 
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 voor 
2022-2023 verlaagd van € 164,- (het benodigde bedrag per leerling) naar € 145,- per jaar per 
leerling. Hiervoor wordt € 19,- per leerling uit de aanwezige reserve onttrokken. Met de directie is 
gesproken over de hoogte van het bedrag en de reserve. De MR heeft met de voorgestelde 
bijdrage ingestemd. 
 
Andere onderwerpen 
Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad het afgelopen jaar verbeteringen, meningen en/of 
akkoord gegeven bij onderwerpen als: 
  
Schoolgids 
Begroting  
Jaar- en vakantierooster 
Klachtenprocedure 
Maatregelen rond Covid-19 
Invulling van de functie van de secretaris van de GMR 
Risico inventarisatie & evaluatie + veiligheidsplan 
Opleiding MR leden 
Zelf-evaluatie MR 
 
Wilt u ook komend schooljaar op de hoogte blijven? U vindt onze notulen op de website of kom 
gerust als toehoorder deelnemen aan een MR-vergadering. 
www.kindercampusking.nl/ouders/medezeggenschapsraad/ 
 
  
Namens de MR,   


