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Inleiding 
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool PCBO De Ploeg te 
Apeldoorn. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in 
het schooljaar 2021-2022. 
 

Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door het team 
gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder, of als leerkracht betrokken bij de 
school. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken, om daarmee een 
bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs 
op onze school. 
De raad spreekt voor zowel ouders en leerlingen, als personeel.  
 
Personeelsgeleding    Functie 
Anne-Marie Boks    Lid 
Petra van der Velden – Brouwer  Lid 
Annique Dijkman    Lid 
 
Oudergeleding 
Marjolein Baars     Voorzitter 
Esther Teunis     Secretaris 
Peter Zaagsma     Lid 
 

Werkwijze 
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR vergaderingen is 
een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda 
vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn 
zowel de aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die 
aan bod moeten komen conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het 
schoolformatieplan en de schoolgids. 
Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering. Ook de 
onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van de PCBO worden 
behandeld kunnen ter sprake komen in de MR-vergaderingen. 
 

Vergaderfrequentie 
In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR 6 keer vergaderd. Op verzoek is directeur Maaike 
Heuvelhorst aanwezig geweest bij de eerste helft van elke vergadering van de MR. De vergaderingen 
hebben plaatsgevonden op locatie in De Ploeg. 
 

Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen tijdens het afgelopen MR-jaar 
 
NPO gelden 
Er is in het schooljaar 2020-2021 veel aandacht geweest voor de achterstanden in het onderwijs die 
zijn opgelopen door de lockdowns vanwege de Corona pandemie. Om te werken aan deze 
achterstanden is destijds een subsidie vanuit de overheid beschikbaar gesteld voor oorspronkelijk 
een periode van twee jaar, de NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Deze periode is nu 
verlengd tot 2024. 
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De leerachterstanden zijn uitvoerig in kaart gebracht. Mede aan de hand hiervan is een 
meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2022-2024 gemaakt om deze achterstanden in te halen en 
daarbij de NPO gelden op de juiste manier in te zetten.  
Zowel op bestuursniveau, schoolniveau en in de MR zijn de plannen voor De Ploeg besproken. 
Een aantal bestedingspunten van de NPO gelden zijn geweest: 

➢ Een extra leerkracht is ingezet, alsmede een extra leerlingbegeleider. 
➢ Sport sessies zijn georganiseerd bij Ten Tije. 
➢ Laptops zijn aangeschaft. 
➢ Spullen voor speellokaal. 
➢ Een gedeelte is gereserveerd voor culturele vorming; dit wordt geïnvesteerd in werktafels, 

materialen, droogrekken voor tekeningen, gereedschap. 
 
Het resterende gedeelte van de NPO gelden is tijdens het schooljaar 20201-2022 niet uitgegeven, dit 
was toegestaan binnen de financiële regels vanuit de overheid. Er is gekozen om dit achter de hand 
te houden en in te zetten op de juiste manier op een later moment. 
 
Mogelijke bestemmingen zijn onder andere voor het nieuwe gebouw: het kleuterspeellokaal dat 
ingericht moet worden en de inrichting van het nieuwe Crea lokaal. 
Het crea lokaal kan worden gebruikt voor de klusklas, voor kinderen die uitstromen naar het VMBO 
en die graag met de handen bezig zijn.  
We hebben ook een Groeilab waar aan gedacht kan worden. 
 
Schoolrapportage en rekenverbeterplan 
Jaarlijks kijken alle scholen in Nederland aan de hand van de resultaten van de landelijke IEP toetsen 
hoe hun school ervoor staat ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hier is gebleken dat De Ploeg 
met rekenen achterblijft bij het landelijk gemiddelde. 
 
In januari 2022 is om deze reden begonnen met een traject om het rekenniveau bij De Ploeg te 
verbeteren. Er wordt nu steeds gewerkt aan een halfjaarlijks doel. De resultaten zijn goed, alle 
groepen hebben een voldoende vaardigheidsgroei behaald.  
Het doel voor het schooljaar 2022-2023 is om weer op het landelijk gemiddelde te zitten. 
 
Schoolplanning en -organisatie 
De vakantieplanning voor schooljaar 2022-2023 is besproken en goedgekeurd. 
Speciale aandacht is besteed aan de verdeling van de studiedagen over het schooljaar. Besloten is 
om deze meer te verdelen over het gehele schooljaar en, mede door feedback vanuit de ouders, niet 
meer te clusteren rond Pinksteren en de meivakantie. 
 
Ook de klassenindeling voor schooljaar 2022-2023 is besproken. Mede vanwege de nieuwe 
aanmeldprocedure voor basisscholen in Apeldoorn, die nu via postcode verloopt, is dit een hele 
uitdaging gebleken die gelukkig goed is afgerond. 
 
Schoolformatieplan  
De formatie voor schooljaar 2022-2023 is een uitdagende klus geweest, vanwege het vertrek van een 
aantal medewerkers en de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt. We hebben als MR geprobeerd 
hierbij waar nodig mee te denken met de school. 
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Schoolgids 
Voor de publicatie hiervan op het internet is feedback gevraagd aan de MR. 
 
IKC 
Het schooljaar 2020-2021 was lastig qua samenwerking in verband met de corona pandemie. Maaike 
en Ellen Roos (directeur van Doomijn) hebben zich ingezet in schooljaar 2021-2022 om de banden 
weer wat meer aan te halen. Er is onder andere iemand aangenomen die op beide terreinen werkt, 
de zg. combifunctionaris: onderwijsassistent + BSO medewerker. 
 
Vragenlijst voor ouders 
Als MR willen we graag als vertegenwoordigers van de ouders optreden. Afgelopen schooljaar is er 
om die reden een vragenlijst onder de ouders (en personeel) uitgezet om een goed beeld te krijgen 
van wat er speelt onder de ouders ten aanzien van het reilen en zeilen op de school. De bedoeling is 
dat een dergelijke enquête iedere 3-4 jaar wordt gehouden. 

 
Met onze dank aan alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld en hun feedback hebben gegeven 
over allerlei zaken.  
Er zijn een aantal belangrijke hoofdpunten naar voren gekomen, waar ouders veel waarde aan 
hechten: 

➢ Het aantal contactmomenten die er jaarlijks met de leerkrachten zijn. 
➢ Het krijgen van informatie over de vorderingen/ontwikkeling van het kind. 
➢ Het duidelijk en transparant uitdragen van de visie en het schoolbeleid richting de ouders. 
➢ De maandelijkse nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. 

Mede door deze feedback zal ook komend schooljaar de communicatie tussen school en ouders een 
belangrijk aandachtspunt op onze agenda blijven. 
Ook willen we hier graag herhalen dat u als ouder altijd naar de leerkracht kunt gaan als er iets speelt 
met uw kind, wat dit ook is, zodat u samen een passende oplossing hiervoor kunt verzinnen. Ook in 
geval van een verschil van mening met de leerkracht zelf kunt u dit altijd bespreken met Maaike 
en/of de leerkracht zelf. 
 
De resultaten van de vragenlijst zijn eveneens gebruikt bij de her-certificering voor 
Ouderbetrokkenheid 3.0. Deze is eind december 2022 succesvol afgerond. 
 
Nieuwbouw & verhuizing 
Aan het einde van het schooljaar is De Ploeg verhuisd naar een nieuwe locatie en een nieuw gebouw. 
De locatie wordt gedeeld samen met basisschool De Marke, waardoor er nu ook een 
gemeenschappelijk en groen schoolplein is. 
 
In de voorbereiding naar de verhuizing hebben zowel de leerkrachten als de leerlingen (door middel 
van de beide leerling parlementen) van beide scholen een aantal keren met elkaar gesproken over 
hoe er in de toekomst samen kan worden gewerkt. Ook praktische zaken zoals de pauzes, het 
gebruik van het schoolplein en dergelijke zijn aan bod gekomen. 
De gedachte is dat het mooi is om te laten zien dat we verschillende scholen zijn, maar wel samen 
kunnen optrekken.  
 
Ook het brengen en halen van de leerlingen, en de bijbehorende verkeersstromen zijn besproken. De 
nadruk ligt op het komen en gaan met de fiets of te voet. De tijd moet gaan uitwijzen hoe dit gaat 
werken en of er eventueel aanpassingen nodig zijn. 
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Samenwerking met de OR en controle van de OR begroting 
De intentie is uitgesproken om nauwer te gaan samenwerken met de OR, zodat beide raden elkaar 
ondersteunen en elkaars rol goed begrijpen. 
 
Gezonde school 
Dit blijft een lastig onderwerp. Gezond leven en eten is uiteraard een goed doel, maar over het 
algemeen ook duurder. Ook de rol van de school hierbij kan op verschillende manieren bekeken 
worden. Kleine stapjes zouden ingevoerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een groente & fruit 
dag, een waterdag, hoe afval te scheiden. 
In het leerling parlement is gesproken over de invulling van het trakteren voor de leerkrachten. Wel 
of niet de klassen rond, wel of geen traktatie.  
 
Verkiezing nieuw lid GMR 
Er is door de oudergeleding van de MR een stem uitgebracht op een nieuwe kandidaat. 
 
Verkiezing nieuw lid MR 
Vanwege het stoppen van Esther Teunis als MR lid van de oudergeleding zijn er in het voorjaar van 
2022 verkiezingen gehouden. Hierbij is Marieke de Glopper gekozen als nieuw lid van de MR. 
Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt in de personeelsgeleding Anne-Marie Boks na 3 jaar vervangen 
door Bart Sijses. 
 

Speerpunten voor het schooljaar 2021-2022 
 
De MR wilt zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet deze 
positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van actuele 
ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijkse terugkerende zaken, heeft ook de toekomst 
van PCBO De Ploeg onze aandacht. 
 
Besteding NPO gelden / meerjarenbeleidsplan 
De inzet en uitkomsten van de NPO gelden en het meerjarenbeleidsplan zijn terugkerende items op 
onze agenda. 
 
Ouderbetrokkenheid en communicatie met de school 
Het betrekken van de ouders bij het onderwijs en de vele activiteiten van de school, en het nastreven 
van een goede communicatie tussen de ouders en de leerkrachten en directie blijft een belangrijk 
punt op de agenda van de MR.  
 
Tenslotte 
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te 
kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van 
de MR moet komen, dan horen wij dat graag. 
 
 
Apeldoorn, september 2022 
 
Namens de MR van basisschool PCBO De Ploeg, 
Peter Zaagsma 


