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De geleding van de MR
In het schooljaar 2019-2020 is de MR vertegenwoordigd 3 ouders en 3 leerkrachten van de IJdoornschool. 5 MR
leden zijn in het schooljaar 2018-2019 toegetreden in de MR van de IJdoornschool.
Oudergeleding
● Dhr. R. Moumli
● Dhr. K. Sener
● Mevr. A. Turkmen
Personeelsgeleding:
● Mevr. M. Deinum
● Mevr. M. Grzankowska
● Mevr. B. Veldhuis
Voorzi er: dhr. R. Moumli
Secretaris: mevr. B. Veldhuis
De geleding voor de GMR
De IJdoornschool hee dit schooljaar geen ouder vertegenwoordiging gehad bij de GMR-vergaderingen van
Innoord. Er zijn meerdere scholen binnen Innoord die niet wordt vertegenwoordigd in de GMR. In schooljaar
2019-2020 onderzoekt de GMR een andere vergadervorm waarbij niet alle scholen vertegenwoordigd worden.
Personeelsgeleding:
● Mevr. B. Veldhuis
Oudergeleding
● Vacant
Scholing MR
Drie MR-leden hebben in oktober 2019 de cursus MR-basis gevolgd.Hierbij hebben de leden diverse nieuwe
inzichten verkregen. De andere Drie MR-leden zullen in 2020-2021 een cursus volgen. Deze wordt bovenschools
door het bestuur aangeboden.
Jaarplanning 2019-2020
De MR hee in het schooljaar 2019-2020 besloten om een ac viteitenplan met jaarplanning op te stellen.
Hiervoor hee de MR zich gedurende het schooljaar georiënteerd op verschillende ac viteitenplannen van
andere scholen en overleg gevoerd over de inhoudelijke punten om een eigen ac viteitenplan op te stellen.
Deze zal voor het schooljaar 2020-2021 in gebruik genomen gaan worden. Het ac viteitenplan dient als
hulpmiddel die overzicht en houvast biedt.
Zichtbaarheid MR
Uit de tevredenheidsonderzoeken is gebleken dat de school de MR niet zichtbaar genoeg vond. Hier kan de MR
zich in vinden. Er is besloten om de MR zichtbaar te maken via de schoolwebsite. Tevens is er in de hal bij de
hoofdingang op het informa ebord een stuk voor de MR gereserveerd. Daarnaast hee de MR de ambi e om
komend schooljaar een ac evere rol te vervullen. Waarbij het jaarverslag en de notulen van de vergadering aan
het team worden gemaild en de PMR-leden ac ef naar de mening van het team vragen over stukken waar zij
instemming over hebben.
Directeur IJdoornschool
Aan het begin van het schooljaar 2019-2020 is dhr. N. Groeneweg aangesteld als nieuwe directeur van de
IJdoornschool en hee interim directeur D. Bakker alle lopende zaken aan hem overgedragen.
Dhr. N. Groeneweg hee zijn func e als directeur op 1 december 2019 neergelegd. Hierop hee het
schoolbestuur besloten om twee ervaren directeuren op de IJdoornschool te plaatsen. Per 1 december 2019
zijn P. Snijders en M. Bremer aangesteld als directeur op de IJdoornschool. Deze aanstelling is voor een langere
periode. De MR hee het schoolbestuur gevraagd om in juni 2020 een tussenevalua egesprek te voeren over
de aanstelling van de beide direc eleden op de IJdoornschool.

Jaarverslag medezeggenschapsraad IJdoornschool 2019-2020

Missie & Visie
De IJdoornschool is aan het begin van het schooljaar ac ef aan de slag gegaan met het vormen van een nieuwe
missie en visie. Deze wordt visueel ondersteund.
Schoolgids 2019-2020
De MR hee dit schooljaar niet ingestemd met de schoolgids van 2019-2020. De MR is om feedback gevraagd
en deze is door Covid-19 niet meer verwerkt in de schoolgids van 2019-2020. In overleg is in juni besloten de
schoolgids met de eerder gegeven feedback aan te passen voor het schooljaar 2020-2021. Deze wordt op de
eerste vergadering in het schooljaar 2020-2021 ter instemming in de vergadering gebracht.
Schoolplan 2019-2023 en jaarplan 2019-2020
De interim directeur hee aan het einde van het schooljaar 2018-2019 besloten geen schoolplan of jaarplan op
te stellen voor de IJdoornschool. Deze is opgestart door N. Groeneweg. In December hebben P. Snijders en M.
Bremer dit van N. Groeneweg overgenomen. Het plan was nog niet volledig en is door de nieuwe direc e
aangevuld en aan het team in januari 2020 gepresenteerd. Het team hee aanvullingen gegeven die zijn
verwerkt in het schoolplan. De MR hee op 3 februari 2020 ingestemd met het jaarplan.
Schoolbegro ng 2020
De MR is over de schoolbegro ng geïnformeerd.
De IJdoornschool hee minder geld ontvangen ivm fouten uit het verleden mbt leerlinggewichten.
Tevens waren de personeelskosten te hoog. De verwach ng is dat dit er in 2021 guns ger uitziet.
Noodplan Lerarentekort Amsterdam
De MR is hierover geïnformeerd. Door het aanhoudende lerarentekort in de grote steden hee de minister
toestemming gegeven aan deze steden met het vinden van een oplossing voor het lerarentekort. Hierbij
hebben de scholen in de gemeente Amsterdam de handen ineen geslagen en zijn tot het Noodplan
Lerarentekort Amsterdam gekomen. Hierin staan een viertal onderwijsvormen omschreven waar elke school
een keuze uit moet maken. De IJdoornschool hee met het team de onderwijsvormen besproken en hee
gekozen, bij invoering van het Noodplan voor variant vier.
Het plan zou in augustus 2020 in werking treden, maar door Covid-19 is de datum waarop het Noodplan op alle
scholen in Amsterdam van kracht gaat uitgesteld.
Vroeg-Voorschoolse Educa e en Buitenschoolse Opvang aanbieder
De MR is hierover geïnformeerd. Vanaf schooljaar 2019-2020 is KinderRijk de aanbieder van de VVE en de BSO
op de IJdoornschool. Het schoolbestuur Innoord hee echter de samenwerking met KinderRijk op andere
loca es opgezegd. KinderRijk blij vooralsnog gekoppeld aan de IJdoornschool tot het contract is afgelopen.
Covid - 19
Op zondag 15 maart 2020 hee de overheid de beslissing genomen om de scholen te sluiten vanaf maandag 16
maart 2020. Het schoolbestuur Innoord, de direc e en het team hebben in korte jd alles mogelijk gemaakt om
thuisonderwijs te realiseren. De school hee wekelijks contact opgenomen met de ouders en ouders kunnen
materialen van de school lenen om thuisonderwijs mogelijk te maken. Op 11 mei mochten de scholen weer
open. Hiervoor is een kwaliteitskaart opgesteld door de direc e hoe de school met de heropening om gaat.
Deze is uitvoerig met de MR besproken en vragen zijn beantwoord.
Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020
Door Covid-19 zijn de schoolreisjes en kamp voor groep 8 niet doorgegaan. Voor de leerlingen in de groepen 8
is €100 ouderbijdrage betaald en voor de overige groepen is €50 ouderbijdrage betaald.
Met toestemming van de MR wordt er aan de groepen 8 € 70,- terugbetaald en aan de overige groepen wordt
€30,- terugbetaald. Met uitzondering van de bijdragen die met de stadspas zijn betaald.
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Ouderbijdrage 2020-2021
De inkomsten uit de ouderbijdrage dekken de totale kosten voor alle ac viteiten die uit de ouderbijdrage
betaald zou moeten worden, te weinig. Dit betekent dat de school nog een deel aanvult met geld dat daar
eigenlijk niet voor bedoeld is. Het is wenselijk dat een ouderraad een begro ng zou opstellen voor de besteding
van de ouderbijdrage en dat de school ac ever gaat communiceren over de noodzaak van de ouderbijdrage,
door maandelijks de stand van zaken bij de houden in de nieuwsbrief. Dit wordt voor het schooljaar 2020-2021
als taak aan het leerteam ouderbetrokkenheid gegeven. Voor het schooljaar 2020-2021 is het niet wenselijk om
de ouderbijdrage te verhogen. De MR hee hier op 15 juni 2020 mee ingestemd.
Vakan erooster 2020-2021
Het vakan erooster voor 2020-2021 is door de MR goedgekeurd op 15 juni 2020. Door het langere schooljaar is
er ook meer ruimte voor studiedagen.
Forma eplan 2020-2021
Voor het schooljaar 2020-2021 is er uitgegaan van 14 groepen. Er wordt een tweede combina egroep gevormd
met groep 4/5 en er wordt één kleutergroep een instroomgroep.
De (P)MR hee ingestemd met het forma eplan op 15 juni 2020.
Werkdruk verlagende middelen 2020-2021
P. Snijders hee het bestedingsplan voor het komende schooljaar aangepast en gepresenteerd aan het team.
Het team wil graag meer forma eruimte. Dit hee P. Snijders met het huidige plan verantwoord. Het team zal
komend schooljaar ac ever aan de slag te gaan, met de besteding van deze werkdrukverlagende gelden. De
(P)MR hee hiermee ingestemd op 15 juni 2020.
Tevredenheidsonderzoeken
De tevredenheidsonderzoeken zijn afgenomen. Helaas is deze niet bij iedereen afgenomen door het sluiten van
de scholen ivm Covid-19. Bij de kinderen is er voldoende respons, bij de ouders net aan voldoende. Bij te weinig
respons is er geen reac e. Bij de ouders is de score gemiddeld 8,4 en bij de kinderen 8,3.
Vergaderdata MR 2020-2021
● 14 september 2020
● 2 november 2020
● 18 januari 2021
● 8 maart 2021
● 10 mei 2021

●

21 juni 2021
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