
Jaarverslag MR De Twiner schooljaar 2019-2020 
 

Het afgelopen schooljaar is de Medezeggenschap Raad (MR) van De Twiner, 7 keer 
bijeengekomen om zich te buigen over diverse zaken betreffende (de kwaliteit van) het 
onderwijs op onze school en binnen Elan onderwijsgroep. 
 
In dit jaarverslag worden de belangrijkste onderwerpen, die gedurende het schooljaar aan 
de orde zijn gekomen, kort toegelicht. 
 
Samenstelling van de MR: 
De MR van De Twiner 2019-2020 bestond uit de volgende leden: 
 
Oudergeleding:  
Rita de Valk (voorzitter) 
Tea Wolbers 
 
Personeelsgeleding: 
Annelies Algra 
Marlies Nieuwenhuizen (secretaris) 
 
Onderwerpen die dit schooljaar  de revue zijn gepasseerd: 
 
Ambitiegesprek: 
We zijn het jaar gestart met een ambitiegesprek met MR leden en directie.  
We hebben afgesproken dat de agenda twee weken voor de MR vergadering op Social 
schools gezet wordt en de bijbehorende stukken minimaal 1 week voor de vergadering. 
 
Scholing MR Start: 
De leden van de MR hebben de MR startcursus gevolgd. In deze cursus zijn de rechten en 
plichten van de MR behandeld. Er is kennis genomen van de formele en informele positie 
van de MR, op wat voor manier de MR effectief invloed kan uitoefenen op het beleid en op 
welke punten de MR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft. 
 
Schooljaarplan 
Speerpunten van dit schooljaar zijn met de MR besproken. 

• Er wordt een nieuwe taalmethode gekozen en geïmplementeerd.  

• Na de kerst gaan we aan de slag met het verbeteren van het analyseren van de 

leeropbrengsten. Te beginnen bij rekenen. 

• Er wordt een crea-circuit opgezet.  

• Verder borgen we  het werken volgens het Expliciete directe instructiemodel, 

filosofische dialoog, en 1,2,3zing.  

Door de coronamaatregelen is niet alles van de grond gekomen. Het zal in het nieuwe 

schooljaar een vervolg krijgen.  

 



Schoolondersteuningsprofiel 
In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van 
leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar staat ook de 
extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband. Het 
schoolondersteuningsprofiel is besproken en goedgekeurd door de MR. 
 

Begroting  

De begroting is in grote lijnen met de MR besproken. Er komt een nieuw systeem om 

overzicht te houden over financiën. 

Dit moet duidelijker overzicht geven over wat er nog te besteden is. Waarschijnlijk krijgt de 

MR in de toekomst een grotere rol in het vaststellen van de begroting. Hierop inspelend is de 

MR van plan om het komende schooljaar hierover extra scholing te volgen. 

 

Schoolzelfevaluatie diepteanalyse  
De door de leerkrachten en IB-ers gemaakte diepteanalyse en schoolzelfevaluatie is 
besproken in de MR.  De punten die om verbetering vragen, zijn met de MR gedeeld. 
Door de Coronamaatregelen zijn niet alle verbeteringen uitgevoerd. Ook dit zal een vervolg 
krijgen in het nieuwe schooljaar.  
 
Corona 
De MR heeft meegedacht over het toepassen van de  Coronamaatregelen op De Twiner. Zo 
heeft de MR geadviseerd om de kinderen om de dag hele dagen naar school te laten gaan 
i.p.v. iedere dag een halve dag. Dit advies is overgenomen door de school. 
 
Schoolgids 
De schoolgids is doorgenomen. Het is opgesteld met behulp van een vastgesteld 
programma. Hierdoor heeft het een vaste structuur. Opmerkingen en aanvullingen zijn 
doorgegeven aan de directie. Na de zomervakantie zal het zo snel mogelijk op social schools 
gezet worden.  
 
Formatie (schooljaar 2020-2021): 
Altijd een belangrijk punt van aandacht voor de MR. De MR heeft aangedrongen op het 
formeren van 5 groepen. Er is ingestemd om de middelen voor werkdrukverlaging hiervoor 
in te zetten.  
In de onderbouw zijn de groepen relatief groot. De groepen 1 t/ m 4 zullen daarom 
ondersteund worden door de onderwijsondersteuner.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


