
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MR Jaarverslag 2020-2021 
 

 
Inleiding 
Dit jaarverslag geeft in het kort weer waar de MR van obs De Catamaran in het 
schooljaar 2020-2021 mee bezig is geweest. Naast de standaard terugkerende 
thema’s, welke te vinden zijn in het Jaarplan 2020-2021, heeft de MR een rol 
gespeeld bij verschillende onderwerpen. 

 
Samenstelling 
De MR is qua samenstelling gelijk verdeeld geweest (2 ouders, 2 leerkrachten). De 
samenstelling was als volgt: 
 

• Anita Smit (teamgeleding) 
• Kitty Breuer (teamgeleding) 
• Mart Muller (oudergeleding, voorzitter) 
• Sylvia van Rooij (oudergeleding) 

 
Sylvia is dit schooljaar nieuw begonnen binnen de MR. Anita is de vervanging van een 
zieke collega. 

 
Onderwerpen 
Naast de geplande (standaard terugkerende) onderwerpen uit het jaarplan, heeft 
een aantal punten de bovenhand gevoerd binnen de MR: 
 

• Inspectiebezoek - 2020-2021 stond grotendeels in het teken van de 
inspectiebezoeken en de actiepunten die daar uit zijn gekomen. Dit proces 
heeft veel druk gelegd op het team. De voortgang is daarbij regelmatig 
onderwerp van gesprek geweest. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een 
positieve beoordeling. De MR is hierbij regelmatig betrokken en 
geïnformeerd.  

• COVID-19 - Ook in het schooljaar 2020-2021 heeft De Catamaran te maken 
gehad met de beperkingen rondom de COVID-19 pandemie. Groot verschil 
met het jaar ervoor was dat de ervaring met het jaar eerder ervoor gezorgd 
heeft dat bijvoorbeeld het thuisonderwijs efficiënter verliep. De MR is ook 
dit jaar bij dit proces betrokken geweest, bijvoorbeeld tijdens de sluiting van 
de scholen in oktober 2020 en adviezen m.b.t. de maatregelen op school. 

• Werkdruk/ziekteverzuim - Belangrijk is ook het ziekteverzuim geweest, wat 
vaak een relatie heeft gehad tot de werkdruk. De uitval van verschillende 
leerkrachten geeft extra druk op het team en in sommige gevallen onrust 
voor de leerlingen. Het is een probleem waar niet altijd een kant en klare 
oplossing geboden kan worden.  
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• Vormingsonderwijs – De MR heeft vragen gesteld rondom het 
vormingsonderwijs. Dit heeft al sinds de oprichting een Christelijk karakter. 
Gebruikelijk is dat dit regelmatig gepeild wordt onder de ouders, om zo de 
behoefte, en mogelijke godsdienstige richting van deze lessen te bepalen. 
Inmiddels ligt deze vraag bij het bestuur van Blick. 

• ICT / ParnasSys – Er zijn ook vragen gesteld rondom de informatie van 
leerling resultaten naar ouders. Deze rapportages via ParnasSys zijn niet 
consistent en in sommige gevallen ook niet in de wenselijke vorm 
gepresenteerd. Directie en de MR hebben afgesproken dit thema in 
schooljaar 2021-2022 actief op te pakken. 

• NPO gelden – Eind van het schooljaar werd duidelijk dat de overheid geld 
beschikbaar stelt voor scholen om de achterstanden opgelopen tijdens de 
Corona pandemie weg te werken. Vanwege het ongelukkige moment van 
informeren van de overheid, is de uitwerking hiervan niet nog niet volledig 
opgepakt in 2020-2021, maar slechts deels gepresenteerd aan de MR. 
Aangezien dit in eerste instantie een instemming behoeft van de MR, zal dit 
een van de belangrijkste eerste punten zijn van het nieuwe schooljaar. 

 
 


