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Jaarverslag Medezeggenschapsraad Groen van Prinsterer 2021-2022 
 
Inleiding 
In dit jaarverslag doet de medezeggenschapsraad kort verslag van haar activiteiten in het afgelopen 
schooljaar.  
 
Samenstelling van de Medezeggenschapsraad in 2021-2022 
De samenstelling van de MR was als volgt: 
 
Namens het team: 
Imane Ben Hanna 
Babette Droomers 
Miranda Cardinaal 
 
Namens de ouders: 
Ralph Reede (voorzitter) 
Margreet de Vries 
Heleen Boex 
 

Terugblik schooljaar 2020-2021 

Het schooljaar 2021-2022 liet zich kenmerken als hink-stap-sprong.  
 
Eind november hinkten we weer een lockdown in. De sluiting van de school van eind november 2021 
tot en met medio januari 2022 voelde als stil staan. Weer zaten alle kinderen thuis en moesten de 
docenten, directie en ouders alle zeilen bijzetten om goed onderwijs te garanderen. Tijdens deze 
periode bleek wel dat de directie en het docententeam van de Groenschool de zaken goed op orde 
heeft en daardoor snel kon schakelen op deze nieuwe lockdown. Daarna ging de school open, maar 
liep het aantal besmettingen op. Van een nieuw normaal was nog lang geen sprake. Door deze hoge 
aantallen besmettingen moet de dagelijkse planning van de directie een hoofdbreker zijn geweest. 
Het is in deze zeer krappe arbeidsmarkt welhaast een wonder dat de bezetting nagenoeg altijd op 
orde was. De medezeggenschapsraad geeft de directie hiervoor een groot compliment.  
 
Stappen zetten we met het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NPO). De 
medezeggenschapsraad heeft vorig schooljaar ingestemd met het schoolprogramma NPO. Tijdens dit 
schooljaar heeft de medezeggenschapsraad het NPO nadrukkelijk gevolgd. We stelden ons 
voortdurend de vraag of de gekozen interventies zich bewijzen in de praktijk en of er nog behoefte is 
aan aanvullende interventies. Conclusie is dat de keuze voor meer tijdelijk personeel goed heeft 
gewerkt. Uit de NPO gelden zijn 2 onderwijsassistenten en een extra Intern Begeleider aangesteld. 
Ook zijn de uren voor de Remedial Teacher uitgebreid. Daarnaast zijn de gelden ingezet voor het 
stimuleren van sociale competenties bij de kinderen. Na lange afwezigheid is het van belang dat de 
kinderen weer leren met elkaar om te gaan en zich hier ook veilig bij te voelen. Daarom zijn met de 
NPO gelden groepstrainingen, thema uitjes en de sportdag (deels) bekostigd. Deze waren een groot 
succes.  
 
Door de inspanningen van het docententeam en de directie zijn er ook grote sprongen gemaakt. 
Ondanks alle belemmeringen is er ontzettend veel bereikt op het gebied van de grote keien. De 
doelen bij digitale geletterdheid en plusbeleid zijn behaald. Ook is er een nieuwe rekenmethode 
gekozen. Door ontwikkelen ziet ook op de kwaliteit van het onderwijs. Stilstand is achteruitgang. En 
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hoewel de schoolscan liet zien dat er op individueel niveau niet altijd de stijgende lijn van vroeger is 
gehaald, scoren de leerlingen van de Groenschool nog steeds ver boven het gemiddelde.  
 
Ten slotte nemen we binnen de medezeggenschapsraad na dit schooljaar afscheid van Ralph en 
Babette. Zij worden vervangen door Pieter en Florianne.  
 
Belangrijkste onderwerpen in het schooljaar 2021-2022 
 
Digitale geletterdheid: 
De medezeggenschapsraad bespreekt de ontwikkelingen rondom digitale geletterdheid regelmatig 
met de directie. De MR juicht de ontwikkelingen toe, maar pleit ook voor behoud van voldoende 
analoog werken, zoals schrijven en werken vanuit boeken. Digitale geletterdheid ziet wat de MR 
betreft dan ook niet enkel op het gebruik van middelen en leermethoden, zoals Snappet, maar op 
het geheel van vaardigheden die je nodig hebt om je in de digitale samenleving staande te houden. 
We denken daarbij aan informatievaardigheden, veilig gebruik maken van internet, programmeren 
en mediawijsheid. De MR was dan ook blij met de ontwikkeling van een digitale leerlijn door de 
Groenschool dit schooljaar. Deze leerlijn geeft aan dat de Groenschool niet alleen al op veel van deze 
punten voldoet, maar dat er ook sprake is van een bewuste ontwikkeling door de groepen heen. Op 
deze wijze verlaten leerlingen de school daadwerkelijk digitaal geletterd.   
 
In dit kader hebben we ook gesproken over het gebruik van televisie en film(pje)s in de klas. De 
school heeft daar op verzoek van de MR beleid op gemaakt. Films kijken in de klas gebeurt vanaf 
volgend schooljaar als educatief element. Bij uitzondering, bijvoorbeeld een verjaardag, kan er 
sprake zijn van vrije invulling. Daar worden wel de leeftijdsgrenzen in de gaten gehouden.  
 
Maatwerk: 
Dit onderwerp was als plusbeleid een grote kei. Dit onderwerp is breder en in kleine stapjes voortgezet 
in dit schooljaar. Volgens de MR gaat dit onderwerp eigenlijk over maatwerk. Maatwerk voor kinderen 
die extra aandacht nodig hebben. De MR waakt er voor dat er in dit kader te veel aandacht gaat naar 
hoogbegaafdheid, hetgeen een kleine groep betreft. Dit terwijl de groenschool op meerder punten 
maatwerk levert. In dit kader hebben we meegedacht over de volgende onderwerpen: 

1. Signalering of een kind wel of niet hoogbegaafd is of hoog intelligent is en uitbreiding van een 
passend aanbod  

2. Herijking van de Klimop  
3. Herijking van het dyslexie beleid 

 
Ad 1) dit onderwerp loopt. Binnen het team is dit inmiddels geborgd.  
Ad 2) De Klimop wordt opnieuw ingericht. Pluspunten zijn de extra aandacht voor leerlingen die dat 
nodig hebben. Als minder positief wordt de exclusiviteit ervaren die aan de klimop kleeft. Het wordt 
soms als prestatie gepercipieerd als je er in zit. Vanaf volgend schooljaar onderzoekt de school een 
model om iedereen die dat nodig heeft, extra uitdaging te bieden binnen de reguliere klas. Concreet 
voorbeeld is om eerder (vanaf groep 1) Engels aan te gaan bieden. Daarnaast wordt onderzocht hoe 
een plan voor een extra programma voor (kortdurende) extra ondersteuning voor bepaalde 
vaardigheden er uit kan komen te zien als vervanging van de huidige klimop.  
Ad 3) In de MR hebben we de mogelijkheden besproken die de school heeft om in te springen op 
dyslexie problematiek van kinderen zonder diagnose. Op basis van bovenstaande vraag is er onderzoek 
gedaan naar verschillende methodes en middelen die eventueel aangeschaft kunnen worden ter 
aanvulling van de al aanwezige hulpmiddelen. De MR vindt het fijn dat de school oog heeft voor deze 
doelgroep. De MR heeft aangedrongen op het blijven volgen van de huidige lijn. Eerst analyseren van 
het specifieke probleem en nagaan waarom de reeds uitgevoerde interventies niet voor vooruitgang 
hebben gezorgd, voordat gekeken wordt naar de aanschaf van nieuwe instrumenten. Ook heeft de MR 
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geadviseerd om biebouders actief te wijzen op het lenen van geschikte boeken. Ouders van kinderen 
die het betreft kunnen hier ook in betrokken worden.  
 
De Vreedzame School en samenwerking met DAK: 
De Vreedzame School is weer opgepakt dit schooljaar. Het vormt een belangrijke basis in de sociale 
veiligheid van en omgangsvormen tussen kinderen op de Groenschool. De samenwerking met DAK 
heeft dit schooljaar minder aandacht gekregen, onder andere door het tijdelijk wegvallen van de 
unitleider bij DAK. Dit punt heeft dit schooljaar minder aandacht gekregen. Komend schooljaar gaan 
de Groenschool en DAK hun samenwerking nader beschrijven. Wat houdt intensieve samenwerking 
volgens beide partijen in? DAK gaat zich daarbij nog meer richten de komende jaar op de vreedzame 
school zodat daar ook meer één lijn in gaat komen. De MR volgt de samenwerking met DAK met 
aandacht.  
 
Begroting en inzet oudergelden 
De goede begrotingsdiscipline van de directie en de penningmeester van de ouderraad leidt 
wederom tot een sluitende begroting. Ook heeft de medezeggenschapsraad de begroting van de OR 
voor het schooljaar 2022/2023 goedgekeurd.  
 
Overig: 

 Het zal niemand ontgaan zijn dat de Groenschool dit jaar 90 jaar bestaat. De Ouderraad heeft 
samen met de directie een leuk gevarieerd programma opgezet om maandelijks stil te staan 
bij deze mijlpaal. De medezeggenschapsraad heeft de goed onderbouwde begroting 
goedgekeurd.  

 Daarnaast heeft de MR meegedacht over de communicatie rondom de nieuwe wijze van 
presenteren van de scores op rekenen en taal in de rapporten. Door samen te werken is deze 
lastige materie begrijpelijk beschreven.  

 De MR heeft dit jaar ingestemd met het nieuwe anti-pestprotocol. Dit nieuwe protocol is 
opgesteld in lijn met De Vreedzame School. In het nieuwe anti-pestprotocol gaat de school 
werken met een steungroep. De MR onderschrijft de gedachte dat dit een mooie en 
positieve manier lijkt om het pesten op te pakken. Wel heeft de MR gepleit voor een 
terugkoppelmoment. Op die manier weten kinderen, leerkrachten en ouders dat een traject 
tot een einde is gekomen.  

 
Vooruitblik naar komend schooljaar: 
Komend schooljaar zet de MR samen met de OR in op ouderparticipatie en evaluatie van de 
ouderbijdrage. Ouderparticipatie is nodig om alle activiteiten voor de kinderen door te laten gaan. 
Daarvoor is de school afhankelijk van de ouders. Daarnaast zullen ouders met een kind in groep 5 tot 
en met 7 gevraagd worden mee te lopen naar de gym. Zo lang de Pius X school aan het verbouwen is, 
kunnen we niet terecht in hun gymzaal. De Groenschool wijkt tot die tijd uit naar de Parachute. Dit is 
nodig om de leerkrachten zo veel mogelijk in te zetten op hetgeen het meeste waarde toevoegt aan 
onze kinderen. Dat is kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ten slotte willen we in dit kader nog 
aandacht vestigen op de zeer krappe arbeidsmarkt voor leerkrachten, met name in de Randstad. 
Hoewel de directie zeer bedreven is in het zoeken van alternatieven, is het niet uit te sluiten dat er 
bij ziekte niet tijdig een vervanger geregeld zal zijn. De directie heeft hiervoor met de MR een 
protocol opgesteld.  
 
De ouderbijdrage zal volgend jaar ook geëvalueerd worden. Naast een vrijwillige ouderbijdrage 
vragen we bij de groenschool om een bijdrage voor muziekonderwijs en een bijdrage voor de 
overblijf. De bijdrage voor de overblijf zal blijven, aangezien de Groenschool met instemming van de 
MR enkele jaren geleden heeft gekozen voor een continurooster. De hoogte en besteding van de 
vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het muziekonderwijs zullen we komend jaar wel 
evalueren. Daarbij betrekken we de ouders zo goed mogelijk.  
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Inhoudelijk bespreekt de MR het komend jaar de ontwikkelingen op het gebied van de digitale 
leerlijn en plusbeleid. Daarnaast houden we de implementatie van nieuwe lesmethodieken in de 
gaten, zoals Engels, rekenen, ‘met sprongen vooruit’ en wereldoriëntatie. Daarnaast is ook het 
Nationaal Programma Onderwijs nog van kracht. Ook komend schooljaar bespreken we de voortgang 
en noodzakelijke aanpassing van de interventies om de uitdagingen die tijdens corona zijn ontstaan 
het hoofd te kunnen bieden.  
 
Tot slot 
Het schooljaar 2021-2022 gaat de boeken in als een soort overgangsjaar. We gingen van lockdown 
over naar het nieuwe normaal. Dat nieuwe normaal ziet er behoorlijk hetzelfde uit als het oude 
normaal. Tegelijkertijd leven we in een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid, waarin de 
beschikbaarheid van docenten op de arbeidsmarkt krapper is dan ooit en de uitval van docenten 
door ziekteverzuim ook onzeker is. Dit gaat meer van ons allemaal vragen. Dat lukt alleen als we met 
elkaar de schouders eronder blijven zetten. De Groenschool is per slot van rekening de school waar 
we samen groeien.  
 
We kijken daarom uit naar de voortzetting van de prettige samenwerking van de 
medezeggenschapsraad met directie en wensen de nieuwe leden veel succes en plezier. 
 
Meer informatie 
Mocht u meer informatie willen over de MR of iets met de MR willen delen, dan kunt u ons vinden 
op de website van de school. Wij hebben een school-emailadres: mrgroenschool@gmail.com. 
 
 
 

 

 

 

 

 

  


