Jaarverslag medezeggenschapsraad
Schooljaar: 2019 – 2020
Basisschool de Fontein in Ridderkerk
Dit verslag betreft een beknopte weergave van de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad
van basisschool de Fontein voor het schooljaar 2019-2020. In dit schooljaar hadden de volgende
personen zitting in de MR:
Namens de oudervertegenwoordiging:
• Erwin Dooremalen: Voorzitter
• Dimitri Verzeijl: Penningmeester
• Thomas te Lintel Hekkert: notulist
Namens de personeelsvertegenwoordiging:
• Annelies Wolters
• Veronique van Helten
• Annelies Kraaijeveld
Aan het einde van het schooljaar is Dimitri Verzeijl teruggetreden en heeft zijn plek vacant gesteld.
Na een oproep onder de ouders zijn drie aanmeldingen ontvangen waarvan 2 aanmeldingen hebben
besloten zich verkiesbaar te stellen. Nadat alle ouders is gevraagd te stemmen heeft Trudy
Langstraat de verkiezing gewonnen en zal vanaf schooljaar 2020-2021 zitting nemen in de MR.
De MR is afgelopen schooljaar zes keer bijeen gekomen om te vergaderen. Dit heeft plaats gevonden
op:
1. 14 oktober 2019
2. 11 november 2019
3. 20 januari 2020
4. 20 april 2020
5. 17 mei 2020
6. 23 juni 2020
Van alle vergaderingen is een verslag gemaakt inclusief actie- en besluitenlijst. De actie- en
besluitenlijst van dit schooljaar is als bijlage toegevoegd bij dit jaarverslag. De belangrijkste beslissing
dit jaar was de invoering van het continurooster en de COVID-19 uitbraak. Deze twee onderwerpen
worden hieronder nog even kort toegelicht.
COVID-19
Het schooljaar 2019-2020 kan worden gezien als een bijzonder schooljaar. Met name de gevolgen
van de uitbraak COVID-19 en de aanpassingen die dit vraagt van de school en het personeel. Vanuit
de MR is op regelmatige basis afstemming gezocht met de directie om te kijken op welke wijze
ondersteuning gewenst was en heeft de directie bij de MR getoetst op welke wijze de school het
beste invulling kon geven aan de ontstane situatie waarbij sprake van een lock down en het online
les geven aan de kinderen. De MR is erg tevreden over de wijze waarop de school en het personeel
invulling heeft gegeven aan de ontstane situatie en heeft geconstateerd dat iedereen hard gewerkt
heeft om voor alle kinderen passend onderwijs mogelijk te maken ondanks het ontbreken van fysiek
contact gedurende een deel van het schooljaar.
Invoering continurooster
Een van de belangrijkste wijzigingen dit schooljaar is de definitieve overstap naar een continurooster.
Vanuit de directie is in eerste instantie instemming gevraagd voor de tijdelijke invoering van een

continurooster om het aantal contactmomenten in en om school te beperken en zo de kans op
COVID-19 besmettingen zoveel als mogelijk te voorkomen. Nadat veel positieve ervaringen met de
directie zijn gedeeld over het continurooster (zowel door personeel als ouders) is een traject
opgestart om definitief over te stappen op een continurooster. Nadat de MR dit stappenplan heeft
goedgekeurd is dit stappenplan tot uitvoering gebracht en zij alle meningen gepeild en in beeld
gebracht. Nadat vanuit alle geledingen een meerderheid heeft aangegeven positief te staan
tegenover de definitieve invoering van het continurooster heeft de MR hierover positief geadviseerd.

