
 

                                                                                                                                      

 

 

Jaarverslag MR schooljaar 2020-2021 

 

Samenstelling Medenzeggenschapsraad (MR) per 16 september 2020: 
-Rianne Altena (ouderlid) 
-Josien Wannink (ouderlid) 
-Leonie Hassink (personeelslid) 
-Marjan Kraan (personeelslid) 
Jolanda Zuurmond (locatiecoördinator) is ter informatie aanwezig bij de vergaderingen. 
 
Daan Bomhof heeft de MR verlaten, aangezien zijn kinderen niet meer op school zitten.  
Josien Wannink is toegetreden tot de MR. Leonie zal de vergaderingen voorzitten en Rianne 
notuleert.  
Dit schooljaar hebben er 6 MR vergaderingen, waarvan 3 fysiek en 3 online plaatsgevonden.  
De leden van de MR ontvingen de agenda een week voor de vergadering via de voorzitter. 
De goedgekeurde notulen worden op de site van OBS de Keikamp geplaatst. 
Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Leonie heeft Marjan het voorzitterschap 
overgenomen en woonde Manon Straatmans als personeelslid de vergaderingen bij. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  
De GMR is nu anders samengesteld. Voor onderwijsteam 2 zit Dorique Kerkdijk als ouder-
vertegenwoordiger en Manon ten Elsen vanuit de personeelsgeleding in de GMR en zijn zij 
contactpersoon voor de Keikamp. Na de zomervakantie zal er een algemene bijeenkomst 
worden georganiseerd met alle MR’en.  
De GMR is betrokken bij het werven van een nieuwe bestuurder, i.v.m. het vertrek van het CvB.  
Deze functie is interim en tijdelijk in aanloop naar de fusie. 
 
Besproken punten binnen de MR: 
Informatieavond  
I.v.m. de corona maatregelen kon de informatieavond niet op school plaatsvinden. 
Aan het begin van het schooljaar, in september, werden de belangrijkste onderwijskundige 
ontwikkelingen en plannen voor de school per brief met de ouders gedeeld. Er werd per groep 
een vragenuurtje georganiseerd via Google Meet, zodat ouders die vragen hadden, konden 
inloggen. Hier hebben 2 ouders gebruik van gemaakt. 
 
Continurooster 
Dit schooljaar is er bekeken of er draagvlak bij zowel ouders als leerkrachten was voor een 
continurooster. Er is een berekening gemaakt op welke manier we met een continurooster aan 
het verplichte aantal onderwijsuren konden voldoen. In 8 jaar moeten kinderen 7520 uur 
onderwijs ontvangen. In het huidige rooster zaten we boven deze norm.  
Er was voldoende ruimte om over te gaan op een continurooster. De onderwijskundige dagen 



komen te vervallen en er zal 1 studiedag minder zijn dan dit jaar. Er werd een enquête uitgezet 
onder ouders waarbij het advies is gegeven om te overleggen met hun kind(eren). Iedereen had  
het huidige rooster en een vorm van continurooster meegemaakt (in de coronaperiode) en kon 
daarmee een goede vergelijking maken tussen de voor- en nadelen.  
Er werd een aparte vergadering belegd om de enquête op te stellen en percentages vast te 
stellen.  
Het team heeft aangegeven dat het 5 gelijke dagen model de voorkeur heeft. Dit betekent 5 
dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur, waarbij er nog ruimte is voor de kleuters / onderbouw voor 2 
of 1 kortere dagen. Langer dan 5,5 uur achtereen werken is niet toegestaan vanuit de 
arbowetgeving. Daarbij is uit onderzoek en ervaring gebleken dat kinderen met een pauze van 
30 minuten voldoende tijd hebben om te ontspannen, maar wel voldoende in het schoolritme 
blijven om effectief les te blijven volgen. 
Het voorstel voor het 5 gelijke dagen model werd aan ouders voorgelegd, waarbij benadrukt 
werd, dat de keuze gemaakt moest worden vanuit het belang van het kind. De enquête werd in 
januari 2021 verstuurd, inclusief de link waarmee er per huishouden één keer voor of tegen het 
voorstel van het continurooster gestemd kon worden. We wilden een minimale respons van 
65%, waarvan vervolgens de meerderheid (> 51%) in moest stemmen met het continurooster 
om daadwerkelijk over te gaan op het continurooster vanaf schooljaar 2021/2022. De kinderen 
werden apart bevraagd of zij tips hebben voor de invulling van het continurooster.  
Er is voldoende respons ontvangen en de uitslag was overduidelijk positief voor het instellen  
van een continurooster.  
In de week van 8 februari is er een brief gegaan naar de ouders. Daarin werd een korte 
toelichting gegeven naar aanleiding van de binnengekomen reacties.  
M.i.v. het schooljaar 2021-2022 zal het continurooster ingaan. De schooltijden voor alle 
groepen zijn van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 14.00 uur. Groep 1 en 2 gaat op vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur naar school en de groepen 3 t/m 8 van 8.30 tot 14.00 uur. 

Coronamaatregelen: 

De MR is meegenomen in de besluitvorming en communicatie over sluiting, heropening en 

de te nemen maatregelen wat betreft de corona. Samen hebben we diverse protocollen 

doorgenomen en waar nodig aangepast voordat deze zijn uitgebracht naar ouders/ver-

zorgers. 

Draaiboek 2020/2021 en activiteitenplan  
Er zijn een paar punten aangepast. Het draaiboek en activiteitenplan kon worden uitgevoerd 
en deze werden op de website geplaatst. 

College van Bestuur 
Er is meegedeeld dat het College van Bestuur op non-actief is gesteld. Inhoudelijk zijn hier 
geen mededelingen over gedaan. We werden op de hoogte gesteld op het moment dat er 
procedureel meer duidelijkheid was. Er is een interim bestuurder aangesteld. De lopende 
zaken vonden gewoon voortgang. Henry Soepenberg bleef tot de zomervakantie als interim 
bestuurder aan. Er is vanuit de stichting een brief over het terugtreden van het CVB 
verstuurd aan alle ouders.  

 



Rapport Thero  

Er heeft op alle scholen een onderzoek plaatsgevonden naar de ventilatiesystemen. In 

Geesteren is het systeem verouderd, maar het voldeed. De Keikamp heeft zich aangemeld 

als pilot in aanloop naar de verbouwing en vervanging van het systeem, waardoor er extra 

metingen en controle op de ventilatie hebben plaatsgevonden. Er zijn geen loden leidingen 

op de Keikamp (bouw na 1960). 

Verbouwing van de school 
De verbouwing van de Keikamp is naar voren gehaald. De verbouwing betreft naast het 
ventilatiesysteem, ook de plafonds, vloeren van toiletten, creëren van een gemeenschaps-
ruimte, verbreden van de gangen, zodat het geheel minder hokkerig wordt. Er werd 
prioriteit gesteld bij deze verbouwingen, waardoor aanpassingen van het schoolplein 
moesten wachten.  
Er werd toegezegd dat de verbouwing in 2021 ging plaatsvinden.  
In het integraal huisvestingsplan van de Gemeente stond dat elke school een ‘passende jas’ 
moest hebben en dat hier financiering voor mogelijk was vanuit de gemeente.  
De aanbesteding is lokaal /regionaal gedaan door Thero. De aannemer werd Beltman, 
installateur Loohuis, schilder van Amerongen en de vloeren kwamen van Floormasters. 
Esther Geerligs is voor advies gevraagd bij het maken van keuzes t.a.v. de inrichting.  
 
Voorwoord van het rapport 
Het team heeft gekeken naar het voorwoord van het rapport. De vraag was of deze gericht 
moest zijn aan de ouders of aan het kind. Vanuit de oudergeleding van de MR was er geen 
voorkeur, beide waren mogelijk.  
 
Onderwijsachterstand 
Het kabinet heeft gelden vrijgemaakt om maatregelen te kunnen treffen voor 
onderwijsachterstand dat is ontstaan door de coronamaatregelen. Deze gelden werden 
ingezet voor extra uren voor een onderwijsassistent (met name voor groep 4).  

Kwaliteitskaarten  
Binnen het team is het planningsysteem besproken op het onderdeel zorg. De 
kwaliteitskaarten van de inspectie zijn hieraan gekoppeld en het team heeft een kleur 
gegeven aan elk van deze onderdelen (rood, oranje, groen).  
Zorg en begeleiding scoorde rood op de norm ‘jaarlijks evalueren of het aanbod aansloot bij 
de eindtoets’. Dit bleek stichtingsbreed een aandachtspunt en er werd gezocht naar een 
school die vergelijkbaar was qua grootte om te bespreken hoe zij dit aanpakten en wat we 
daarvan in Geesteren konden leren.  
Een ander aandachtspunt voor de Keikamp was onder de norm “Opbrengsten en 
vervolgsucces”, het aanbod gericht op sociale vaardigheden en de corrigerende 
maatregelen/ acties die genomen werden op basis van het leerlingvolgsysteem.  
Er werd gewerkt met BOA (beter omgaan met jezelf en een ander), maar oriëntatie gaat 
plaats vinden naar een ander systeem wat passender is, bijvoorbeeld de methode “Kwink”.  
Dit vindt plaats nadat de overgang naar een andere rekenmethodiek is afgerond.  
Aandacht voor sociale vaardigheden zou ook een onderwerp kunnen zijn voor een 
ouderavond.  

 



Medewerkersinzetbaarheidsonderzoek (MIO) 
De uitslag van dit onderzoek was zeer positief. De oudergeleding van de MR heeft 
complimenten gegeven aan het team. 
Het punt “veranderbereidheid” scoorde iets lager. Dit heeft te maken dat deze categorie 
maar uit 2 vragen bestond, waarvan 1 vraag was of je bereid was om naar een andere school 
te gaan. Als je tevreden bent waar je zit, dan scoort veranderbereidheid direct lager.  
In de uitkomsten van MIO is het effect zichtbaar dat de RI&E elke teamvergadering op de 
agenda staat en dat er dus openheid is om zaken te bespreken die van invloed zijn op de 
medewerkersinzetbaarheid.   
 
De schoonmaak van de school 
Sinds het voorgaande bedrijf de schoonmaak weer over heeft genomen en de schoonmaak-
ster wat meer uren heeft, is de schoonmaak naar tevredenheid. In de periode dat de school 
gesloten was, is de schoonmaak door gegaan en zijn er extra schoonmaakwerkzaamheden 
uitgevoerd.  
 
Online lesgeven en noodopvang 
Aan het begin van 2021 zijn we overgestapt op online lesgeven in de periode dat de school 
door corona gesloten was. Dit is goed bevallen. Ook de combinatie met de opvang van 
kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben. De kinderen konden deelnemen aan 
de lesactiviteiten van de eigen klas. Er werd veel gebruik gemaakt van de noodopvang.  
Er zijn voornamelijk positieve reacties afgegeven op het online lesgeven.  
 
Opstellen van de begroting 
De methodiek voor het opstellen van de begroting is lager in de organisatie gelegd. 
Er is uitleg gegeven aan het team en aan de MR. Beide hebben goedkeuring gegeven. 

Cito-score  
Over de gehele linie had iedereen gescoord naar verwachting. Dit was wel onder het 
landelijk gemiddelde en helaas werden we daarop beoordeeld door o.a. de onderwijs-
inspectie.  
Wij gaven aan dat we vooral de groei per kind belangrijk vinden om te zien. Leerkrachten 
waren trots op wat de kinderen behaald hebben en we zagen eigenlijk weinig tot geen 
invloed van corona op de eindscore.  
 
Diepte-analyse:  
Het was opvallend om te zien dat de ‘gemiddelde’ groep eigenlijk niet meer bestaat, 
iedereen zat eronder of erboven. Dit was een algemeen beeld binnen de hele stichting en 
ook zichtbaar bij de kinderen die uitstromen.   
De scores werden ook bekeken per groep over 3 jaar (hoe scoorde de huidige groep 7 in 
groep 5 en groep 6) en ook per leerjaar de afgelopen 3 jaar (bijv. hoe scoorde groep 3 de 
afgelopen 3 jaar). Er was een mindere score op DMT (technisch lezen) over de hele linie/de 
hele school. Vanuit de diepteanalyse is het technisch lezen in groep 3/4 opgepakt d.m.v. het 
klassenlezen (stimuleren van leesplezier en leesvaardigheden), want technisch goed kunnen 
lezen is een voorwaarde voor begrijpend lezen. Op het begrijpend lezen werd Willeke Evers 
ingezet (stichtingsbreed). Begrijpend lezen werd daarnaast meer geïntegreerd in de andere 
vakken.  



Het is belangrijk om dit met ouders te communiceren bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of een 
informatieavond.  
Het rekenen was ook wat zwakker, met name groep 5/6/8. De nieuwe rekenmethode die 
wordt ingevoerd gaat hierbij helpen. Het automatiseren blijft belangrijk om de snelheid in 
rekenen te krijgen. Dit start al bij de overgang van groep 2 naar groep 3, maar ook bij de 
tafels en het klokkijken.   
Kinderen met een Cito V score (en soms ook IV) kregen een plan. Voor kinderen met een Cito 
I score is Eschwerk opgezet. Zelfverantwoordelijkheid / eigenaarschap ontwikkelen is 
belangrijk evenals het leren leren. Komend jaar worden de leerkrachten extra geschoold in 
het stimuleren van de executieve vaardigheden.  
Bovenstaande punten zijn verwerkt in een verbeterplan. Dit staat in een vast format en 
bekend voor alle leerkrachten, zodat iedereen weet waar ze mee aan de slag moeten.  

Veiligheidsonderzoek 
In totaal hebben 2 leerlingen aangegeven wel eens gepest te worden (groep 5 en groep 7). 
Dit jaar is de Rots en water training door Aurora ingezet in groep 5/6, volgend jaar wordt 
deze ingezet in groep 8 (huidige groep 7). 
   
Ouderbetrokkenheidsonderzoek 
Ouders hebben het onderzoek uitgebreid ingevuld. Dit leverde de meest bruikbare 
informatie op. De uitkomsten waren zeer positief. Gastvrijheid, welzijn kind en relatie ouder 
– school scoorden hoog. Imago en onderscheidenheid kon beter. Uit de antwoorden leek dit 
vooral samen te hangen met het schoolgebouw en het schoolplein. Ook de communicatie en 
gebruik van social media werd onderzocht hoe dit te optimaliseren om meer bekendheid te 
krijgen.  
De opmerkingen die gemaakt zijn t.a.v. coronabeleid zijn herkenbaar vanuit de feedback die 
reeds eerder geuit is. Te allen tijde werden de maatregelen vanuit de GGD opgevolgd voor 
ieders veiligheid, zoals bijvoorbeeld de mondkapjes in groep 7 /8.  

Formatieplan 2021-2022 

Het formatieplan werd besproken en goedgekeurd. Hierbij was rekening gehouden met de 

keuze van de leerkrachten en het tot dienst zijn van de organisatie. Er was gekozen voor een 

combinatie van de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. We hadden voor het schooljaar 2020-2021 

geen formatie in moeten leveren. Het gevolg ervan was dat we 4 groepen konden creëren. 

Renske Klein Gunnewiek en Leonie Hassink waren afwezig (respectievelijk vanaf september 

en oktober 2020) i.v.m. zwangerschapsverlof. Renske is vervangen door Marlin Ter Haar en 

Leonie is vervangen door Sanne Floors. 

Werkverdelingsplan/formatie  

Komend schooljaar ontvangen de scholen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs extra gelden 

om achterstanden door corona weg te werken. De Keikamp gaat deze inzetten om de 

groepen te kunnen splitsen. De gemeente wil een plan ontvangen voor de inzet van de 

gelden, zodat daar ook verantwoording over afgelegd kan worden. Jolanda heeft hiervoor 

een overzicht gemaakt van de plannen die reeds beschreven waren. Hierdoor is in 1 

oogopslag helder waar de gelden aan besteed gaan worden. 

 

 



Komend schooljaar zijn Manon, Leonie en Sanne een deel van het schooljaar afwezig i.v.m. 

zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof. Anouk Hilderink en Rhodé Nijhof worden 

aan het team toegevoegd ter vervanging. Manon is bereid een paar weken eerder terug te 

komen van ouderschapsverlof, waardoor Sanne aansluitend met verlof kan.  

Leonie zal de eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar niet voor de klas staan en wordt 

ingezet voor extra ondersteuning en het inwerken van Rhodé en Anouk.   

Schoolontwikkeling   
Doelen voor komend schooljaar 2021/ 2022:  
-Begrijpend lezen uitdiepen  
-Theorie voor leerkrachten over executieve functies.  
-Klassenbezoeken (door Jolanda en Aurora)  
-Werken aan kwaliteitszorg d.m.v. de kwaliteitskaarten ‘leertijd’ en ‘leerstofaanbod’ 
-Professionalisering leerkrachten d.m.v. e-learning. Dit kalenderjaar afronden van  
 e-learning vanuit Cadenza. Dit stopt omdat het weinig vernieuwend meer is.  
-Oriëntatie op methode KWINK (voor sociaal- emotionele ontwikkeling) en procesgerichte  
 didactiek (vooruitgeschoven vanuit schooljaar 2020/2021) 
-Oriëntatie op nieuwe kleutermethodiek  
-In BAS-verband ontwikkelingslijn voor professioneel handelen van leerkrachten opzetten.  

Schoolondersteuningsprofiel  
Dit plan is ontworpen voor 4 jaar voor het samenwerkingsverband. Dit is een verplichting, 
maar wordt verder weinig gebruikt. Binnen de Keikamp wordt meer waarde gehecht aan de 
interne verbeterplannen.  

Communicatie ouders  
Ouders hebben positief gereageerd op de formatie en indeling volgend jaar, dat de inzet van 
de NPO gelden rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen, de lokale aanbesteding voor 
de verbouwing en dat de schoolreisjes en het kamp zijn doorgegaan. 
De terugkoppeling van onderzoeken naar ouders gebeurt altijd via de nieuwsbrief, maar de 
resultaten zijn ook altijd in te zien via https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/geesteren-
gelderland/10122/openbarebasisschool-de-keikamp/  

Vakantierooster 2021-2022 
Het vakantierooster voor 2021-2022 werd besproken en goedgekeurd. Het voldeed aan de 
wettelijke normen. 
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