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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van CBS Betrouwen. In dit verslag
beschrijven we op hoofdlijnen waar we ons in 2020 mee bezig hebben gehouden. Medezeggenschap
is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op school. Wilt u reageren of iets aan
ons meedelen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Tim Offringa, voorzitter

Algemeen
Als medezeggenschapsraad streven wij ernaar om een proactieve gesprekspartner te zijn en naar
vermogen openheid en onderling overleg in de school tot stand te brengen. Ons uitgangspunt is het
algemene belang van de school en ons doel is om een constructieve en positieve bijdrage te leveren
aan de kwaliteit van het onderwijs. Wij doen dat door middel van belangenbehartiging van
leerlingen, ouders en personeel bij schoolzaken. Wij denken en beslissen mee over zaken als de
besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het formatieplan en het vaststellen van vakanties.
Over sommige onderwerpen adviseren wij, maar er zijn ook zaken waarin wij instemmingsrecht
hebben. Wij hebben het beste voor ieder kind voor ogen en dat doen wij in samenspraak met de
schoolleiding.

Samenstelling
De Wet Medezeggenschap op Scholen schrijft voor dat een medezeggenschapsraad uit ten minste
vier leden bestaat, waarvan twee ouderleden en twee personeelsleden. De ouders als zijnde
oudergeleding vertegenwoordigen de leerlingen en/of de ouders en de personeelsleden als zijnde
personeelsgeleding vertegenwoordigen het personeel. Er zijn geen landelijk vastgelegde kaders
omtrent het maximale aantal leden dat een medezeggenschapsraad moet hebben. Voor het bepalen
van het passende aantal medezeggenschapraadsleden voor een school, kan er gekeken worden naar
de situatie op de school zelf en hoeveel ouderleden en personeelsleden er nodig zijn om de
leerlingen en/of de ouders en het personeel die bij de school betrokken zijn goed te kunnen
vertegenwoordigen. De omvang van de medezeggenschapsraad van CBS Betrouwen is vastgelegd in
het medezeggenschapsreglement.
De medezeggenschapsraad van CBS Betrouwen bestaat uit vier leden: twee ouders en twee
leerkrachten.
Tim Offringa (voorzitter)
Koen van Hees
Aafke Herder
Korrie van Manen

Ouder van Stijn, Rixt en Niels
Ouder van Anne, Dagmar en Veerle
Leerkracht
Leerkracht
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2020 in vogelvlucht
Begin 2020 roepen de onderwijsvakbonden haar leden op om te gaan staken voor eerlijk salaris in
het onderwijs en een verlaging van de werkdruk. Onze school geeft gehoor aan deze oproep en op 30
januari 2020 en op 31 januari 2020 blijft onze school dicht. Als medezeggenschapsraad hebben we
besproken hoe de school hiermee omgaat, wat de leerkrachten doen tijdens de staking en wat de
mening is van de ouders omtrent de staking.

Niet lang daarna komt het coronavirus ons land binnen en op 16 maart 2020 gaat onze school dicht.
De schoolleiding en het team zijn continu alert op de veranderingen, de mogelijke maatregelen en
proberen continu scenario’s te bedenken om snel te kunnen handelen als er nieuwe maatregelen
bekend worden. Er wordt snel en hard gewerkt aan het opzetten van onderwijs op afstand. Het team
gaat aan de slag met lespakketten die al snel opgehaald konden worden. Er worden instructievideo’s
gemaakt, laptops worden uitgeleend en er zijn online bijeenkomsten met de klas. De school is alleen
voor kinderen open voor ouders met een vitaal beroep.

Vanaf 11 mei 2020 mogen de kinderen deels weer naar school, hetzij met allerlei maatregelen en op
8 juni 2020 mogen alle kinderen weer helemaal naar school, ook al is het met nog steeds allerlei
maatregelen. Op 16 december 2020 gaat de school opnieuw dicht. Het coronavirus had ook tot
gevolg dat een aantal activiteiten in 2020, zoals bijvoorbeeld de feestelijke ouderavond, niet door
konden gaan. We zijn als medezeggenschapsraad op de achtergrond continu goed geïnformeerd en
daar waar nodig en/of gewenst ook betrokken geweest bij de besluitvorming. Er is heel voortvarend
gewerkt waarbij het welzijn van de kinderen steeds voorop stond en we hebben als
medezeggenschapsraad ook geen negatieve signalen (zorgen en/of ontevredenheid) ontvangen van
ouders.

Vanwege het coronavirus en alle zaken daar omheen zijn andere onderwerpen van de
medezeggenschapsraad met minder prioriteit in 2020 wat meer naar de achtergrond geschoven. Een
onderwerp wat gedurende 2020 wel continu in meer of mindere mate aan de orde is geweest is de
toekomst van kwalitatief goed onderwijs in Bakkeveen. Na een zorgvuldig voortraject hebben we in
het najaar van 2020 als medezeggenschapsraad ingestemd met het intentiebesluit om op bestuurlijk
niveau als VCSO-scholen met elkaar te gaan fuseren. Tijdens een buitengewone ledenvergadering
eind 2020 is er ook door de leden ingestemd met het fusiebesluit, waardoor per 1 januari 2021 de
bestuurlijke fusie ook daadwerkelijk een feit geworden is.
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Onderwerpen en vergaderingen 2020
Als medezeggenschapsraad hebben we in algemene zin recht op overleg, initiatief en informatie.
Daarnaast hebben we in bijzondere zin en afhankelijk van het betreffende onderwerp advies- of
instemmingsbevoegdheid. Vanuit onze rechten en onze bevoegdheden hebben we als
medezeggenschapsraad (en waar nodig en/of gewenst met (een afvaardiging van) het bestuur) in
2020 vergaderd over de volgende onderwerpen:

Landelijke onderwijsstaking
Werkdrukgelden
Corona
De toekomst van kwalitatief onderwijs in Bakkeveen
Formatie 2020 - 2021
Schoolplan 2020 - 2021
Schoolgids 2020- 2021
Vakantierooster 2020-2021
Ouderbijdrage 2020 - 2021
Website CBS Betrouwen
Parnassys en/of Parro
Slûswachter
Jaarrekening en begroting

Waar nodig hebben we als medezeggenschapsraad ingestemd met het aan ons voorgestelde.

Tot slot
We hebben ons als medezeggenschapsraad in 2020 met veel plezier ingezet voor CBS Betrouwen en
we kijken met trots terug op het jaar 2020. Onze school heeft zich onder bijzondere en lastige
omstandigheden goed staande weten te houden, met een goede, positieve sfeer en een actieve inzet
van het gehele team en meedenkende ouders.

Ook in 2021 verwachten we met net zoveel enthousiasme de zaken op te pakken die aan ons worden
voorgelegd. Iedere ouder mag en kan haar/zijn mening en/of ideeën kenbaar maken bij de
medezeggenschapsraad. Heeft u vragen, problemen of opmerkingen of denkt u dat een bepaald
onderwerp op de agenda van de medezeggenschapsraad moet komen dan horen wij dat graag.
Onze gegevens vindt u in de telefoonlijst. Natuurlijk kunt u ons ook aanspreken in en om de school.
Wij streven ernaar om de belangen van ieder zo goed mogelijk te behartigen zodat CBS Betrouwen
een kwalitatief goede basisschool blijft met een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat! Graag
willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

