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Vooraf 

Wat is medezeggenschap?  
In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is geregeld dat ouders en personeel inspraak 

hebben in het beleid van de school. Behalve dat de medezeggenschapsraad (MR) een 

adviserende rol heeft, is de school met betrekking tot sommige onderwerpen ook verplicht om 

instemming te vragen van de leden van de MR. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen in lestijden, 

aanpassingen van statuten en het vaststellen van het schoolplan. 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Ook is er een gemeenschappelijke MR (GMR). De GMR is de overkoepelende MR van stichting 

Kans & Kleur. Ook de Paschalisschool neemt zitting in de GMR. 

 

Missie en visie van de MR  
Wij hebben de ambitie om op een betrokken en integere manier een constructieve bijdrage te 

leveren aan de besluitvorming van ontwikkelingen en beleid van de Paschalisschool. Het welzijn 

van kinderen en medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel. Wij communiceren hierover 

transparant! 

 

Samenstelling MR  
De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Als MR werken wij binnen een grote stichting 

(Kans & Kleur). Waar nodig woont de directie een deel van onze vergadering bij om onder andere 

het beleid en eventuele beleidsvoornemens toe te lichten. 

 

Schooljaar 2020-2021 
Het begin van het schooljaar startte Jeanette Furer als lid van de oudergeleding in de MR. Helaas had 

ze vanwege omstandigheden toch te weinig tijd om MR lid te zijn. Zij heeft vrij snel aan het begin van 

het schooljaar als kenbaar gemaakt dat ze ging stoppen. We hebben vanaf de herfst in de volgende 

stamstelling gewerkt als MR: 

Oudergeleding: Els Roskam-Pelgrim, Jessie Suripatty, Babette Boer en Lisette Arbeider  

Personeelsgeleding: Rosa Otten, Jan Kellendonk, Sandra van Grinsven en Maria Baltussen 

GMR:   Fons Merkx 

 

De taken waren als volgt verdeeld: 

 Voorzitter:   Els Roskam-Pelgrim 

 Vice voorzitter:  Jan Kellendonk 

 Secretaris:   Lisette Arbeider-Vogels 

 Vervangend Secretaris: Jessie Suripatty 

 Penningmeester:  Maria Baltussen 

 Literatuur:   Sandra van Grinsven en Maria Baltussen 

 PR:    Rosa Otten en Jan Kellendonk 

 

Professionalisering/scholing MR  
Alle nieuwe leden van de MR volgen de ‘Basiscursus MR’. Omdat er veel nieuwe MR leden waren 

dit jaar en één lid de basiscursus wilde herhalen is er een eigen cursus voor MR leden van de 

Paschalisschool georganiseerd. Deze heeft digitaal plaatsgevonden vanwege de 

coronamaatregelen en is gevolgd door 5 leden. Eén van de nieuwe leden is pas later in het 

schooljaar 2020/2021 ingestroomd in de MR en kon helaas deze basiscursus niet volgen. De 

cursus financiën en de cursus communicatie zijn niet gevolgd. 
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Kaderstellen plannen 

Schoolplan 2019-2023 
Bij de start van het schooljaar 2019-2020 is door de MR ingestemd met het schoolplan 

2019-2023. Tot 2023 blijft dit schoolplan de leidraad voor de onderliggende jaarplannen. 

 

Jaarplan 2020-2021 
Ieder jaar heeft de MR instemmingsrecht op het jaarplan. Het jaarplan 2020-2021 had dezelfde 

vorm als het jaarplan 2019-2020 en sloot op inhoud en vorm aan bij het schoolplan 2019-2023. 

Het jaarplan is als concept aan de MR voorgelegd in juni 2020. Ter goedkeuring werd de 

definitieve versie in september 2020 aangeboden. Het jaarplan is samen met het team 

opgesteld. De ervaring van het team, inzake de totstandkoming van dit plan was positief. Het 

team voelde zich zeer betrokken. In juni 2020 werden vragen aan Lieke naar tevredenheid 

beantwoord en aanpassingen werden meegenomen en verwerkt in de definitieve versie. In 

september 2020 stemde de MR unaniem in met het jaarplan. 

 

Formatie- en werkverdeling schooljaar 2020-2021 
Het formatie- en werkverdelingsplan wordt ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding 

van de MR in de vergadering van juni voorafgaand aan het schooljaar waar het plan betrekking 

op heeft. Er waren geen vragen over het formatie- en werkverdelingsplan vanuit de 

personeelsgeleding. Dit heeft mede te maken met het feit dat de concept versie eerder aan de 

MR was voorgelegd. Marloes was van tevoren niet geraadpleegd over haar stem. Dat is 

betreurenswaardig, want daardoor was zij genoodzaakt om zich te onthouden van stemmen. 

Aangevuld met het feit dat Monique de Milde zich had teruggetrokken uit de MR waren er 2 

personeelsleden die hun stem konden uitbrengen. Door de personeelsgeleding werd ingestemd 

op het formatie- en werkverdelingsplan, met meerderheid van stemmen (twee voor en één 

onthouding). 

 

Punten die het jaar 2020-2021 kenmerkten 

Corona 
Vanaf de start tot het eind van het schooljaar heeft de wereldwijde corona-situatie ook invloed 

gehad op de Paschalisschool. Gedurende het jaar zijn er meerdere positief geteste mensen 

geweest, zowel personeel, als kinderen, als ouders van kinderen. Maar geen enkel moment is er 

sprake geweest van een olievlek die zich binnen de school verspreidde. Vanaf half december tot 

half februari was er evenals in het voorjaar van 2020 sprake van een schoolsluiting en onderwijs 

op afstand.  

Communicatie met de MR en naar ouders 
De MR is gedurende het gehele jaar goed geïnformeerd door Lieke over de coronasituatie en de 

stappen die genomen werden op basis van de protocollen voor het basisonderwijs. Na de 

schoolsluiting is er ook een helder protocol geschreven, zodat voor ouders duidelijk was op welke 

manier de school geopend werd en de kinderen weer naar school konden.  

 

Leren op afstand 
Tijdens de schoolsluiting in de winter van 2020-2021 is er onderwijs op afstand gegeven in een 

verbeterde versie ten opzicht van de eerste schoolsluiting in het vorige schooljaar. De 

oudergeleding van de MR heeft hun achterban gevraagd om feedback te geven op het 

afstandsonderwijs. Dit is via de personeelsgeleding gedeeld met de collega’s. Een aantal dingen 

konden hierdoor nog een slag worden verbeterd in de periode van de schoolsluiting of op latere 
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momenten toen specifieke klassen thuis kwamen te zitten doordat er iemand positief testte in de 

bubbel. Complimenten voor de manier waarop het team dit heeft opgepakt.  

 

Vieringen  
Het gehele schooljaar zijn vieringen op een andere manier gegaan dan we gewend waren. Het 

kerstdiner werd in de eigen groep een ontbijt, carnaval kende geen optocht, de schoolreisjes 

gingen niet door en ook het afscheid van groep 8 kende aanpassingen. We zijn positief over de 

manier waarop er toch veel aandacht is geweest voor vieringen, feest en afscheid.  

 

Online vergaderen 
Het gehele jaar heeft de MR digitaal vergaderd via TEAMS. Op basis van de ervaringen die we 

daarmee al hadden opgedaan in het vorige schooljaar is dit goed verlopen. Er zijn gedurende het 

jaar ook verschillende toehoorders digitaal aangeschoven. Omdat we veel nieuwe leden in de MR 

hadden afgelopen jaar was er wel een grote behoefte om met elkaar een keer fysiek te 

vergaderen en een aantal dingen rondom taakverdeling en samenwerking goed met elkaar te 

bespreken. In het voorjaar van 2021 was het mogelijk om hiervoor een heimiddag organiseren, 

wat voor sommigen voor het eerst een fysieke kennismaking betekende met elkaar.  

 

Financiële situatie stichting Kans & Kleur 
Begin november kwam het bericht vanuit de stichting Kans & Kleur dat de stichting er financieel 

niet goed voorstond. In eerste instantie was er veel onduidelijkheid. De MR heeft zowel vanuit de 

GMR als vanuit Lieke het gevoel gehad dat alle informatie die mócht worden gedeeld ook gedeeld 

werd. Al waren er ook zaken die niet gedeeld mochten worden en onder embargo waren op 

stichtingsniveau. Vanaf november heeft de financiële situatie iedere vergadering als punt op de 

agenda gestaan. Door lagere instroom van leerlingen, vertraagde uitstroom van medewerkers, 

cao-wijzigingen en het eigenrisicodragerschap voor ziekteverzuim dat in coronatijd ongunstig 

uitpakt werd er teveel gebruik gemaakt van de financiële reserves. Dit kon niet zo doorgaan.  

Voor iedere school werd berekend hoeveel medewerkers (voltijdsaanstellingen) zij in augustus 

2021 in dienst mochten hebben. Dit betekende voor de Paschalisschool een taakstellende 

bezuiniging van 5,2 fte (voltijdsaanstellingen). Door uitstroom en vervroegde pensioneringen werd 

deze taakstelling voor een groot deel gehaald. Omdat vanuit het Rijk in het voorjaar van 2021 

gelden ter beschikking zijn gesteld (NPO-gelden) voor het inlopen van corona-achterstanden was 

een nog verdere reductie niet meer nodig. Het is fijn dat door deze middelen er geen andere 

maatregelen hoefden te worden genomen om tot een personeelsreductie te komen. Wij denken 

dat met de medewerkers die door middel van deze NPO-gelden kunnen worden behouden, goede 

ondersteuning kan worden gegeven aan de leerlingen die dit nodig hebben. 

 

 

Vaste evaluatiepunten 

Informatie avond 2020-2021 
Vanwege de corona-maatregelen ging de informatie avond 2020-2021 niet door. De ouders 

ontvingen digitale informatie over de groep waarin hun kind zit. Vanwege de grote tijdinvestering 

om hier een originele kennismaking met de MR aan toe te voegen hebben we hier niet voor 

gekozen. We maakten ons bekend via een bericht in de Maandagkrant met foto’s van de MR 

leden erbij. Daarnaast schreven we na iedere vergadering een korte update, zodat gedurende het 

jaar de achterban werd geïnformeerd.  
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Opbrengstenkaternen 

CITO E 2019/2020 
Door de schoolsluiting, het geven van les op afstand en het weer gedeeltelijk openstellen van de 

school in het voorjaar van 2020 was het moeilijk om resultaten direct te vergelijken met eerdere 

resultaten. Ondanks deze context is door Lucienne van Summeren (IB’er) een gedegen analyse 

en samenvatting gemaakt van de CITO opbrengsten. Het opbrengstenkatern liet zien waar 

verbeterpunten lagen en waar de school zich het komend jaar extra op zal richten. De MR heeft 

Lucienne vragen kunnen stellen over het opbrengstenkatern en deze zijn naar tevredenheid 

beantwoord.  

 

CITO M 2020/2021 
Vanwege de schoolsluiting in het voorjaar van 2020 was er een aangepaste planning gemaakt 

voor de CITO M 2020-2021. Met deze planning was de verwachting dat er de meeste informatie 

kon worden verkregen uit de toetsen. Helaas heeft de schoolsluiting in de winter van 2020-2021 

roet in het eten gegooid. De CITO M is in maart afgenomen, twee weken nadat leerlingen weer 

volledig fysiek onderwijs hadden gehad. Lucienne van Summeren heeft een analyse gemaakt van 

deze resultaten en nog een diepere analyse gemaakt samen met de groepsleerkrachten die nodig 

was voor de inzet van de NPO-gelden die door het Rijk zijn toegekend voor inlopen van 

achterstanden door de schoolsluitingen. De analyses gaven de MR goede informatie en inzicht in 

de stand van zaken.  

 

Begroting Paschalisschool 2021 
Vanwege de financiële situatie van Kans & Kleur en de consequenties voor de Paschalisschool 

heeft Lieke (in afstemming met het dagelijks bestuur van de MR) de begroting van 2021 niet 

ingediend in de vergadering van december. Lieke heeft de MR wel geïnformeerd over de 

ontwikkelingen en de stand van zaken tot dat moment. In januari is de personeelsgeleding 

uiteindelijk in principe akkoord gegaan met de begroting. Ze hebben Lieke wel een aantal punten 

meegegeven om actief naar te kijken om kosten te kunnen besparen. Dit had betrekking op de 

bovenschoolse trajecten en de huisvestingskosten. Ten aanzien van de huisvestingskosten is 

Lieke in goed gesprek hierover met de gemeente. Voor de begroting van 2022 worden de 

huisvestingskosten opnieuw berekend.  

 

 

Mobiliteitsbeleid 
Het mobiliteitsbeleid kende dit jaar niet veel wijzigingen. Na het stellen van vragen aan Lieke die 

naar tevredenheid werden beantwoord is door de personeelsgeleding ingestemd met het 

mobiliteitsbeleid.  
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Speerpunten en eigen evaluatiepunten van de MR  
In het activiteitenplan van schooljaar 2020-2021 heeft de MR de volgende speerpunten 

geformuleerd:  

 Aanpassing en verbetering van het schoonmaakbeleid op de Paschalisschool. 

 Bewaken van het verbeteringstraject van het binnenklimaat van de Paschalisschool. 

 Bewaken ontwikkelingen inzake de verkeersveiligheid rondom de Paschalisschool. 

 ICT veiligheid, ICT stabiliteit (bij een externe server), dataverkeer en opslag. 

 Communicatie vanuit de school naar de ouders toe. 

 Beter zichtbaar maken van de medezeggenschapsraad bij de achterban.  

De MR wil vooral gaan monitoren op:  

 Het behalen van de landelijke streefdoelen en specifiek de streefdoelen van Kans & 

Kleur. 

 Het inzicht op de groei en het beleid van de ontwikkeling van de individuele leerlingen. 

 Monitoren van de invoering van de ‘toekomstbestendige indeling van groepen’, waarbij 

specifieke aandacht aan de combinatiegroep 3-4 wordt gegeven. 

 Monitoren van de uitvoering van de corona-richtlijnen en de communicatie hierover naar 

ouders. 

Ondanks dat de situatie rondom corona en de financiële situatie van de stichting gedurende het 

schooljaar veel aandacht heeft gevraagd, zijn alle speerpunten aan de orde geweest. Het 

monitoren van de invoering van de ‘toekomstbestendige indeling van groepen’ had intensiever 

gekund. Daar willen we ons het aankomend schooljaar ook zeker op gaan richten.  

 

 

Vergadertijd MR 
In het schooljaar 2019-2020 is besloten om over te stappen naar maandelijkse MR 

vergaderingen aan het einde van de werkdag. Het afgelopen jaar werd afwisselend op dinsdagen 

en donderdagen vergaderd van 16.00u tot 17.30. Alle vergaderingen hebben digitaal 

plaatsgevonden. Hoewel het iedere keer gelukt is om een moment te vinden, is het met de 

verschillende parttime dagen van zowel personeelsgeleding als ouders (op hun eigen werk) lastig 

om data vast te stellen. Er is één keer uitgeweken naar een moment in de avond.  

 

 

Samenstelling van de MR vanaf schooljaar 2021-2022 
Vanwege de financiële situatie heeft Lieke de MR gevraagd om volgend jaar een samenstelling 

van drie ouders en 3 medewerkers aan te houden. Het verminderen met één medewerker levert 

de Paschalisschool op jaarbasis 60 uur op die niet ten behoeve van de MR ingezet worden, maar 

op een andere manier kunnen worden ingezet. Hoewel de grens voor de drie-om-drie 

samenstelling pas bij 300 leerlingen was vastgesteld en de Paschalisschool hier nog boven zit, 

ziet de MR ook de noodzaak om uren effectief en efficiënt in te zetten. Om die reden is unaniem 

ingestemd met de drie-om-drie verdeling in het volgende schooljaar.  

 

Reflectie door de voorzitter 
Afgelopen schooljaar was een bewogen jaar. Allereerst stond het gehele jaar in het teken van de 

corona-pandemie. Daarnaast kwam in het najaar van 2020 naar voren dat de stichting Kans en 

Kleur in financieel zwaar weer verkeerde. Ook was dit het eerste jaar waarin de 

toekomstbestendige indeling van groepen ingevoerd werd. De groepen 3-4 gingen hiermee aan 

de slag. Zowel van medewerkers, kinderen als ouders is dit jaar heel veel flexibiliteit gevraagd. 

Maar we zien dat er steeds door iedereen geleerd wordt. Het leren is zichtbaar, we worden 

allemaal iedere dag een beetje beter. Er werd geleerd van de eerste ervaringen met onderwijs op 

afstand, er werd helder gecommuniceerd over coronaprotocollen. En wanneer de communicatie 
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een keer minder helder was (bijvoorbeeld toen door sneeuw de school niet open kon), werd 

daarvan geleerd. Openheid en transparantie zorgen voor flexibiliteit om ons aan te passen aan de 

omstandigheden. De MR is door Lieke tijdig en voldoende geïnformeerd en betrokken bij de 

ontwikkelingen en beslissingen waar de Paschalisschool (noodgedwongen) voor stond. 

 

Namens de gehele MR wil ik iedereen hartelijk danken voor de flexibiliteit afgelopen jaar! We 

hopen dat volgend jaar minder turbulent zal zijn. 

 

Volgens schooljaar gaan we in de MR verder met drie ouders en drie medewerkers. Lisette 

Arbeider zwaait af na 6 jaar lid te zijn geweest van de MR. Ze heeft vele uren (vrijwilligers)werk 

gestoken in de MR. Zowel als voorzitter als secretaris is zij vaak een drijvende kracht geweest 

binnen de MR. Zeer hartelijk dank voor de enorme inzet al die jaren. Ook Rosa verlaat na 2 jaren 

de MR. Dank voor alle inzet, stukjes in de maandagkrant en kritische vragen. Bedankt voor de 

samenwerking en op naar volgend jaar! 

 

Heeft u vragen of wilt u een keer een vergadering bijwonen? Mail ons dan:  

Paschalis.mr@kansenkleur.nl 

 

MR Paschalisschool te Wijchen 

Voorzitter Els Roskam-Pelgrim 


