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Voorwoord

Voor u ligt het (school)jaarverslag van de medezeggenschapsraad van de Stichting Algemeen 
Bijzonder Onderwijs Hoorn. Montessorischool de Flierefluiter en Jenaplanschool de Tandem maken 
onderdeel uit van deze Stichting. In dit verslag beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het 
afgelopen schooljaar mee bezig hebben gehouden. In alle opzichten een bijzonder schooljaar waarin 
de wereld in de greep was van het coronavirus. 

Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op school. Zeker 
het afgelopen schooljaar, wat werd gekenmerkt door perioden met thuisonderwijs, aangepaste 
lessen op school en het uitvallen van veel activiteiten was het voor de medezeggenschap soms flink 
doorwerken om bij te blijven met alle ontwikkelingen.

Namens de medezeggenschap wil ik vanaf deze plaats, zowel directieleden als de leden van het 
toezichthoudend bestuur bedanken voor de intensieve samenwerking. Een samenwerking waarbij 
het onder een stortvloed van protocollen en wijzigende regels soms zoeken was naar wie welke 
rollen en verantwoordelijkheden had. Door met elkaar korte lijnen te onderhouden en snel te 
schakelen hebben we de samenwerking geïntensiveerd en staat er een solide basis voor in de 
toekomst.

Tot slot wil ik de leerkrachten van De Tandem en de Flierefluiter een compliment geven voor hun 
inzet in het afgelopen schooljaar. Hoe gek en uitdagend de regels ook werden. Zij waren het die er 
telkens weer een draai aan wisten te geven en er stonden.    

Wilt u meer weten over de medezeggenschap of op de hoogte blijven dan kunt u dit doen via de 
websites van de scholen. 

Namens de medezeggenschapsraad,

Jan van Assema
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Algemeen

De MR van de STABOH levert vanuit een constructieve instelling een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs. Als vertegenwoordiger van de achterban – zonder last of ruggespraak – wil de MR 
voldoende informatie verwerven én verstrekken. Hierin vertegenwoordigt de medezeggenschap 
zowel de ouders en leerkrachten als de leerlingen. De medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden 
waarvan vier vertegenwoordigers van De Tandem en vier vertegenwoordigers van De Flierefluiter. 
Vanuit beide scholen hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting in de medezeggenschap.

Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 was erdoor de crisissfeer in Nederland een verwijdering 
ontstaan tussen directie en toezichthoudend bestuur. Op de grens van de zomervakantie is dit met 
elkaar besproken en na de eerste school week is er een overleg geweest tussen de toezichthouder, 
beide directeuren en de medezeggenschap. Naast de start van het onderwijs is er intensief 
gesproken over de samenwerking rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Omdat gedurende het schooljaar toch nog enige onduidelijkheid bleef bestaan heeft er in Maart 
2021 een gesprek plaatsgevonden onder leiding van VBS. Aan de hand van deze gesprekken is 
besloten de directeuren van de scholen standaard bij een deel van de vergadering van de 
medezeggenschap uit te nodigen. Het doel om daarmee kortere lijnen te hebben heeft al voor het 
einde van het schooljaar zijn nut bewezen.

Uiteindelijk heeft de voortdurende coronacrisis de Staboh vooruitgebracht. Er is en hechtere band 
tussen directeuren en de medezeggenschap. Daarnaast bestaat er nu duidelijkheid in rollen en taken 
tussen de medezeggenschap en toezichthouder.
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https://vbs.nl/


Samenstelling van de MR

Afgelopen schooljaar zijn er verkiezingen voor de oudergeleding geweest op zowel De Flierefluiter als
De Tandem. Op beide scholen waren uiteindelijk twee kandidaten verkiesbaar en werd door 50% van
de stemgerechtigden een stem uitgebracht.

De leerkracht geleding kreeg ook versterking. Hiervoor zijn geen verkiezingen gehouden.

In het schooljaar 2020 - 2021 bestond de medezeggenschapsraad uit de volgende leden:

 Adinda Boven, oudergeleding De Tandem
 Ellen van der Bij, leerkrachtgeleding De Tandem
 Jan van Assema, oudergeleding De Flierefluiter
 Liesbeth Helsdingen, leerkrachtgeleding De Flierefluiter
 Marjolein Haanstra, leerkrachtgeleding De Tandem
 Sonja Bosch – Evers, oudergeleding De Flierefluiter
 Sylvia Pesch, leerkrachtgeleding De Flierefluiter
 Yildiz Jonkers, oudergeleding De Tandem

Gedurende het jaar is Liesbeth Helsdingen tussentijds uit de MR gegaan. Bij het instemmingsrecht 
voor leerkrachtgeleding schoof Debby van Weerdenburg aan om de leerkrachtgeleding te 
vertegenwoordigen. Debby had vorig schooljaar nog zitting in de medezeggenschapsraad.
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Vergaderingen

Naast de reguliere overleggen heeft de MR dit jaar een aantal extra overleggen gehad. Zoals eerder 
genoemd is er gesproken met directie en toezichthouder over het verder professionaliseren van de 
samenwerking. Daarnaast zijn er overleggen geweest tussen directie, toezichthouder en 
medezeggenschap over de maatregelen die rondom de bestrijding van corona werden ingevoerd en 
aangepast. Door de snelheid waarmee de maatregelen soms van kracht werden heeft de 
medezeggenschap ook enkele malen schriftelijk via WhatsApp besluiten genomen op punten waarop 
er instemmingsrecht nodig was. Deze maatregelen zullen we verder niet specifiek benoemen.

Verder was de medezeggenschap betrokken bij gesprekken met potentiële nieuwe bestuursleden 
van de Staboh. Het advies van de medezeggenschap om een derde kandidaat nog niet als schaduw 
lid te laten meedraaien maar te wachten tot de vrij te vallen bestuursfunctie vacant is, is door de 
toezichthouder naast zich neergelegd.

Daarnaast heeft de medezeggenschap het afgelopen schooljaar op de gebruikelijke onderwerpen 
geadviseerd of instemming gegeven. Voor de financiën is het advies in eerste instantie aangehouden 
en is door de MR pas positief geadviseerd na aanvullende informatie. Extra dit jaar waren de 
wijzigingen in het functieboek van de Staboh. Hiermee is ingestemd door de leerkracht geleding. Ook
is de leerkrachtgeleding akkoord gegaan met het contracteren van een nieuwe arbo dienst.

Een ander belangrijkpunt wat dit schooljaar begon te spelen is de vervanging van de noodlokalen op 
de Tandem voor nieuwbouw. Dit zal in het schooljaar 2021-2022 doorlopen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en ze worden via de websites van de scholen 
aangekondigd. Alle ouders en personeelsleden zijn van harte uitgenodigd om een MR-vergadering als
toehoorder bij te wonen. 

6

https://voo.nl/wp-content/uploads/2020/01/Instemmings-en-adviesbevoegdheden-MR.docx
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