
 

 

 
 
 

Jaarverslag medezeggenschapsraad (MR) Het Krijt  
Schooljaar 2020-2021 

 

 

1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2020-2021 van de 
medezeggenschapsraad (hierna: MR) van Kindcentrum ‘Het Krijt’ te Assen. 
Met dit jaarverslag informeert de MR aan de directie, het team, het bestuur, de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en natuurlijk de ouders waar 
de MR zich het afgelopen schooljaar in grote lijnen mee bezig heeft gehouden. 
Wij streven naar openheid en een goede communicatie tussen alle betrokkenen en 
hopen met dit jaarverslag hier een bijdrage aan te leveren. 

 
 
2. Samenstelling MR 
Tijdens het schooljaar 2020 – 2021 bestond de MR uit de volgende personen: 
 
Personeelsgeleding: 
Astrid Oosting 
Dorien Riemsma 
Eveline Selles (afgetreden november 2020) 
Annet van Veen 
 
Oudergeleding: 
Gerben Bakker (secretaris) 
Foka Koster (afgetreden november 2020) 
Anja Kuipers-Tolner (voorzitter) 
Jaap Verhoeff 
 

 
 
 



 

 

3. Werkwijze 
 
Vergaderingen 
De MR heeft het afgelopen jaar zesmaal vergaderd. Directeur Tineke Dolfing is elke 
MR-vergadering aanwezig om over relevante schoolse zaken te sparren. Naast de 
formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral een klankbord voor het 
managementteam en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 
Als gevolg van Corona (maatregelen) hebben de vergaderingen via Teams 
plaatsgevonden. 
 
Inhoud 
In het algemeen zijn er een aantal vaste agendapunten in een vergadering. 
Hieronder verstaan we lopende onderwijsinhoudelijke en praktische zaken, 
mededelingen en beleidsstukken vanuit de directie. We werken hiervoor vanuit ons 
eigen opgestelde jaarplan. Dit jaarplan staat op de site van de MR. Daarnaast wordt 
de agenda bepaald door actualiteiten en ingekomen post, vragen en/of nieuwsfeiten.  
 
Daarbij adviseert en/of besluit de MR aantal zaken waaraan zij haar goedkeuring of 
advies moet geven aan de directie. Hierbij is – afhankelijk van het onderwerp- sprake 
van adviesrecht of instemmingsrecht van de gehele MR, oudergeleiding of 
personeelsgelding. Dit is vastgelegd in de MR-reglementen.  
 
Communicatie naar ouders  
Van iedere vergadering wordt verslag gedaan op Social Schools. Ook op de site 
staat informatie over de MR. Via mr.hetkrijt@ckcdrenthe zijn we per e-mail 
bereikbaar. 

 
 
4. Het afgelopen schooljaar  
 
4.1. Instemming- en adviesrecht 
Het schooljaar 2020-2021 heeft de MR advies en/of instemmingsrecht verleend 
m.b.t. de volgende zaken: 
 
Schoolgids 2020-2021 
O.b.v. bespreking en tegenlezen is de schoolgids akkoord bevonden d.d. 14 
september 2020.  
 
Formatie  
Het Formatieplan 2021-2022 is na inhoudelijk behandeling akkoord bevonden door 
de personeelsgelding van de MR d.d. 17 mei 2021. Gedurende de formatieperiode is 
grotendeels het formatieschema gevolgd.  
De formatieprocedure liep dit jaar (ver) voor op de planning, MR en directie hebben 
hierop besloten het communicatiemoment richting ouders te vervroegen. De MR is 
content dat de formatie dit jaar vroeg rond was en de communicatie in mei kon 
plaatsvinden.  
De verdeling van de leerlingen en leerkrachten over de groepen is een 
verantwoordelijkheid van de directie. 
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Schooltijden  
Vanuit de directie is een voorstel ingebracht om de eindtijden op de woensdag en de 
vrijdag (voor de groepen 1 t/m 4) vast te stellen op 12.30u. Aanleiding is de behoefte 
aan voldoende margedagen, onder andere in verband met het uitvoering geven aan 
de nieuwe visie en de plannen in het kader van het NPO.  
Na bespreking zijn zowel de ouder- als de personeelsgeleding akkoord gegaan d.d. 
15 juni 2021. 
 
Besteding Nationaal Plan Onderwijs (NPO) 
De directie heeft voor de komende twee jaren plannen geconcretiseerd voor 
besteding van de gelden uit het nationaal plan onderwijs (NPO). Hierbij ligt de focus 
op het verbeteren van het rekenonderwijs. Het geld helpt ook bij het kunnen 
realiseren van de doelen uit de nieuwe visie van de school.  
Na inhoudelijke behandeling is het plan akkoord bevonden door de MR d.d. 15 juni 
2021. 
 
 
 
4.2 Overige onderwerpen 
Onderstaande onderwerpen hebben afgelopen jaar op de agenda gestaan van een 
(of meerdere MR-vergaderingen) en zijn aanvullend op de onderwerpen uit het 
Jaarplan 2020-2021 of van dien aard dat ze toelichting behoeven.  
 
Visie Het Krijt & MaRaP 
De nieuwe directeur Tineke Dolfing heeft haar eerste periode bij KC Het Krijt 
aangewend om zich een compleet beeld te vormen en hierop een aantal visie 
documenten uit te werken: Visie Het Krijt & Het Krijt – stand van zaken en doelen. De 
beide stukken zijn tezamen met de MaRAP januari – juli 2021 besproken in de MR-
vergadering d.d. 18 maart 2021.  
Ook zijn ouders geïnformeerd over de (onderwijs) ontwikkelingen op het Krijt.  
 
Haar beelden, visie en bovengenoemde documenten heeft Tineke gedurende het 
jaar meermalen gedeeld en uitgebreid besproken met het personeel en de MR. Er is 
enthousiasme over de plannen bij zowel het personeel als de MR.  
De MR zal met Tineke de voortgang blijven volgen.  
 
Corona(onderwijs) 
Vanwege de pandemie COVID-19 (Corona) besloot het kabinet om alle scholen en 
kinderdagverblijven wederom (fysiek) te sluiten vanaf 16 december 2020. Vanaf 8 
februari ging het kind centrum weer volledig (fysiek) open.  
 
Tijdens deze 2e lockdown en in de periode erna zijn er meerdere malen positieve 
testen en/of quarantaines geweest bij leerlingen en/of personeel. Hierop is in optiek 
van de MR adequaat geacteerd en gecommuniceerd.  
De MR is dan ook content met de wijze waarop geacteerd en gecommuniceerd is (en 
wordt) door directie en personeel en de prettige wijze waarop frequent afstemming is 
(geweest) tussen directie en MR. De MR blijft de ontwikkelingen volgen en staat in 
nauw contact met de directie hierover.  



 

 

 
Peiling onderwijstijden 
De eerste helft van het schooljaar is meerdere malen gesproken over heroverweging 
van het schooltijden-model. Deze heroverweging is eerst is door directie en 
personeelsgeleding verkent, daarna heeft er een peiling plaatsgevonden onder zowel 
personeel als ouders. Deze peiling heeft de directie een goed beeld gegeven over 
wensen vanuit personeel en ouders. Het beeld was duidelijk en directie heeft o.b.v. 
de peiling besloten geen heroverweging schooltijden-model voor te leggen aan de 
MR.  
 
Samenwerking nieuwe directeur 
Afgelopen schooljaar is Tineke Dolfing gestart als nieuwe directeur en gedurende het 
jaar is meermalen gesproken over beelden en ervaringen m.b.t. de school en de 
samenwerking met de MR. De samenwerking wordt van beide kanten als stimulerend 
en opbouwend ervaren met korte lijnen.  
 

Wijziging MR-geleding 
Afgelopen jaren is het leerlingenaantal van CKC het Krijt gedaald. O.b.v. richtlijnen 
en het leerlingenaantal is besloten de MR via ‘natuurlijk verloop’ terug te brengen 
naar 3-3 verdeling. Dit betekent concreet dat Foka (oudergeleding) en Eveline 
(personeelsgeleding) zijn afgetreden bij het aflopen van hun zittingstermijn.  
Foka en Eveline worden beiden hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet de 
afgelopen jaren.  

 
 
5. Vooruitblik schooljaar 2021-2022 

 
Komend schooljaar zal de MR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het 
onderwijsbeleid op Het Krijt te toetsen en te borgen. Waarbij wij ons verheugen op 
voortzetting van de fijne samenwerking met Tineke Dolfing.  
 
Wij als MR leden zijn blij met reacties die we van ouders ontvangen. Aarzel niet om 
ons te mailen: mr.hetkrijt@ckcdrenthe.nl of aan te spreken. 
 
We hopen uw belangen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. 
 
 
Assen, september 2021 
 
Namens de medezeggenschapsraad van KC Het Krijt, 
 
Anja Kuipers-Tolner 
Voorzitter 
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