
Jaarverslag Medezeggenschapsraad R.K.B.S. Titus Brandsma 2019 – 2020  

Met het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) brengen wij iedereen die geïnteresseerd is
op de hoogte van de belangrijkste punten van het afgelopen schooljaar. Naast de belangrijkste
onderdelen wordt er ook al een blik vooruit geworpen op het nieuwe schooljaar. Ik wens u veel
leesplezier toe.

Vanwege COVID-19 heeft het merendeel van onze vergaderingen digitaal moeten plaatsvinden.
Jeanine heeft aangegeven haar werkzaamheden in de MR met ingang van het nieuwe schooljaar neer
te leggen. Om de plek van Jeanine weer in te vullen is begin 2021 wij een oproep gedaan voor een
nieuw lid namens de oudergeleding. Patrick Aris, de vader van Tess en Lott heeft zich aangemeld. Wij
zijn hier erg blij mee. Ook Marit heeft aangegeven haar taken binnen de MR neer te leggen, zij gaat
zich richten op andere zaken. Meester Bas komt de MR versterken.

Kwaliteit onderwijs/verbeterplan

Elk jaar doen de leerlingen van groep 8 mee aan de eindtoets voor het basisonderwijs. Dit jaar is er
overgestapt naar de eindtoets van IEP. Deze methode sluit beter aan bij de wijze waarop leerlingen op
school werken. De school maakt gebruik van de eindtoets om de kwaliteit van het onderwijs te
meten. Het gemiddelde van de school wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. De afgelopen
jaren scoort de Titus Brandsmaschool onder het landelijk gemiddelde. Ook dit schooljaar is dat het
geval. Afgelopen schooljaar is het plan van aanpak verder aangescherpt. De kwaliteit van het
onderwijs en het verbeterplan zijn een terugkerend onderwerp op onze agenda.

Ook dit jaar is er door de minister besloten dat, als gevolg van het Corona-virus en de tweede sluiting
van de scholen, de resultaten van de eindtoets niet mee te nemen in haar beoordeling van de
onderwijskwaliteit van de scholen. Op basis van het schooladvies (gebaseerd op de ontwikkeling van
het kind over de afgelopen jaren) wordt bepaald op welk niveau het kind kan instromen op het
voorgezet onderwijs.

Covid-19

Bij de start van het nieuwe schooljaar hadden we nog steeds te maken met de maatregelen in het
kader van Covid-19. Gelukkig konden de kinderen wel naar school. Vlak voor de feestdagen werd een
tweede sluiting van de scholen aangekondigd. Door de ervaringen van de eerste sluiting waren de
leerkrachten in staat om snel te kunnen handelen en na de feestdagen te kunnen starten met online
onderwijs. Het monitoren van de effecten van de coronamaatregelen op de kinderen en hun
schoolprestaties heeft elke vergadering onze aandacht.

Uit de analyse van de effecten van de eerste lockdown zijn de volgende punten naar voren gekomen:

● De leergroei op onze school bleek voor leerlingen zonder een migratieachtergrond hoger dan
voor leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond.

● Op onze school was de leergroei met name op het gebied van rekenen voor leerlingen uit
relatief lage inkomensgezinnen lager dan voor leerlingen uit relatief hoge inkomensgezinnen.

De effecten van de tweede lockdown zijn nog niet bekend. Naar verwachting is deze rapportage begin
volgend schooljaar bekend en kunnen de resultaten worden meegenomen in het schooljaarplan.



Voor de MR is het, met name in deze bijzondere periode, belangrijk dat ieder kind aangesloten blijft
bij de school en veilig en blij naar school kan. Dit hebben wij ook steeds in ons achterhoofd gehouden
tijdens de (extra) overleggen met de directie over dit specifieke onderwerp.

Vooruitblik

De MR zal het komende jaar weer met veel enthousiasme, dynamiek en zorgvuldigheid de
verantwoordelijkheid nemen die wij hebben voor het personeel, de ouders, de school maar in het
bijzonder voor onze kinderen! 

Verder wil ik u graag vragen om, als u met onderwerpen vastloopt of juist ideeën heeft, dit met ons te
bespreken. Wij kunnen niet alles oplossen maar zijn zeker bereid om met u te kijken naar de
mogelijkheden. Doelen die wij specifiek voor volgend jaar hebben zijn de volgende: 

● Effecten/ evaluatie n.a.v. Corona-virus;
● Schoolplan 2020 – 2024;
● Verbetering kwaliteit onderwijs.

Deze lijst is uiteraard niet volledig en zal in het jaar, indien nodig worden aangevuld met nieuwe
ontwikkelingen. In ons jaarlijks MR werkplan vindt u een overzicht van de onderwerpen die wij
bespreken. Het werkplan, maar ook de notulen van de MR, kunt u vinden op de website van de
school.

Namens de MR willen we de ouders en het voltallige personeel bedanken voor het vertrouwen en als
voorzitter speciale dank aan Irene voor de constructieve samenwerking! Verder bedank ik graag
Larissa, Kasia, Martin en in het bijzonder natuurlijk Jeanine en Marit voor hun inzet en enthousiasme.
Ik wens iedereen een hele fijne en gezonde zomervakantie!

José van der Veldt, voorzitter
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