
 
MR jaarverslag 2019-2020 
 
 
Wie zaten er in de MR afgelopen schooljaar?  
Afgelopen jaar zaten er 3 leraren en 3 ouders in de MR. Namens de leraren waren dit 
Bastiaan Vording, Vincent Kievit en Carien van Vliet. Namens de ouders waren dit Drifa 
Menouar-Moussa, Mirjam Hoekstra-van der Deen, Paul Absil en Ruben van der Laan (niet 
stemgerechtigd 4e ouderlid).  
 
Wat heeft de MR gedaan? 
Formatie besproken en instemming gegeven, 
Vakantie- en studie dagen: advies gegeven en bijgesteld in goed overleg waar nodig. 
Financiën: toegelicht door directie, meedenken bij het zoeken en aanvragen subsidies voor 
VLT tijd. Overstap van VLT naar keuzetijd toegelicht en aangegeven hoe de leerkrachten 
hier in staan. 
Lekker-fit: vragen gesteld en advies gegeven 
Meerjarenplan en het schoolplan 2019-2020 besproken in de MR is toegelicht. 
Werken met de meldcode is toegelicht. (veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid, DVS, 
anti-pestprotocol). 
Coronabeleid besproken en aanvullende vragen/opmerkingen gegeven. 
Geïnformeerd over wijzigingen i.v.m. het uit gevoerde coronabeleid. Denk bv. aan het 
verplaatsen van de fietsenstalling en de ventilatie. 
 
Daarbij zijn er diverse onderwerpen die in ontwikkeling zijn:  
Dit jaar is verder vorm gegeven aan “het bouwhuis”. (Fundament voor het school- en 
meerjarenplan). Rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen worden met instructie gegeven 
in de eigen groep. Twee keer per week is er thematijd waarin het geleerde kan worden 
toegepast in andere werkvormen, presentaties e.d. daarnaast toegepast binnen het 
thematisch werken en lessen buiten de school. 
Ontwikkelingen over grotere ouderbetrokkenheid te kunnen stimuleren.  
 
Ontwikkelingen in de omgeving van de school. 
Er was zorg over het aantal verhuizingen, naar vooral buiten de stad.  
Het leerlingbestand van de Provenier is en blijft nog steeds een afspiegeling van de wijk. 
Ondanks deze verhuizingen is het leerlingbestand nog steeds gemengd en groeien we nog 
steeds gestaag.  
 
Identiteit 
De oorspronkelijke naam van de school is Katholieke basisschool de Provenier. De school 
valt onder RVKO met een Katholieke traditie. De RVKO geven daar zeven kernwaarden aan 
van waaruit gewerkt wordt:  
vertrouwen, verantwoordelijkheid, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect en 
gerechtigheid.  
Bovenstaande en het aanbod van de Provenier is toegelicht. 
Zowel op aanvraag van de MR, als uit het team, is met het team nagedacht over meer 
inhoudelijke invulling geven aan het katholicisme binnen de school. Zo schenken we naast 
alle vieringen, maandelijks aandacht aan de katholieke jaaragenda. Denk aan bijvoorbeeld 4 
oktober Dierendag, afkomstig van de heilige Franciscus of 2 november Allerzielen, de dag 
waarop we denken iemand die we dit jaar zijn verloren. Ook is er gekozen voor een nieuwe 
methode. Dit zijn leskisten met daar de verhalen die horen bij rituelen, voorwerpen/gebruiken 
tradities en vieringen vanuit verschillende godsdiensten. Zo worden relaties tussen de 
verschillende geloven gelegd en wordt ook gekeken vanuit levensbeschouwelijke 
overweging wat bepaalde rituelen, gebruiken of tradities voor jou als kind betekenen.  



VLT = Verlengde leertijd wordt keuzetijd. 
Er komen wijzigingen  in de subsidies van de VLT ( verlengde leertijd/keuzetijd) dit jaar.  
(Hoe was het eerst / Hoe is het nu / hoe gaat het worden?) 
Muziek, dans en drama werden voorheen verzorgd door professionals van SKVR en het 
Hofpleintheater. De Provenier kreeg hier een subsidie voor van ongeveer 45.000 Euro. De 
gemeente hanteert per schooljaar 2020-2021 een andere verdeelsleutel bij de uitgifte van de 
subsidies. Dit heeft grote gevolgen voor de Provenier, omdat de Provenierswijk niet meer 
gezien wordt als een risicowijk.  
 
De MR wil een bijdrage leveren door het aanschrijven of aanvragen van verschillende 
fondsen om toch voldoende financiën te genereren voor 2021-2022. 
 
De grootste winst van keuzetijd is dat de tijd geclusterd is, verdieping mogelijk is in het 
keuzevak en het niet versnipperd is over alle dagen van de week. Er is een reflectie-
document opgesteld vanuit kansen en zorgen van de oudergeleding van de MR. Dit is 
besproken en binnen de MR hebben we de kansen gedeeld. De MR-leerkrachtengeleding 
heeft adviezen gegeven op het stuk. 
 
Schoolgeld.  
Sinds schooljaar 19/20 wordt bij het innen van het schoolgeld een regel opgenomen dat er 
een minimum is, maar dat er ook een extra donatie kan worden gedaan door ouders.  
Het extra geld dat dit oplevert kan worden besteed aan culturele activiteiten. De directeur 
heeft ons dit voorstel voorgelegd, waar wij als MR mee akkoord gegaan zijn. De MR, maar 
tevens alle ouders van de school, worden op de hoogte gehouden waar het extra bedrag aan 
wordt besteed. Goedgekeurd door de MR. 
 
Lekker Fit Beleid.  
Een stevige rode draad door het beleid van de school. Het initiatief komt vanuit de gemeente 
Rotterdam.  Dit is door De Provenier zeer voortvarend opgepakt. Er is een goede 
samenwerking tussen Lekker Fit! en De Provenier. De gymdocent is een groot 
vertegenwoordiger van Lekker Fit!. Echter samen met het team is hier nog meer inhoud aan 
gegeven. De naam ‘De Provenier, voor gezond en natuurlijk onderwijs’ en de inhoud hiervan, 
versterkt het Lekker Fit!. beleid. Wij zijn hier allen verantwoordelijk voor en dragen dit uit naar 
buiten. 
 
Communicatie naar ouders 
De school zit in een innovatietraject dat schooljaar 2019-2020 gestart is. We merken dat de 
school in ontwikkeling is, want er gebeurt enorm veel. Wij zijn gedurende het vorige 
schooljaar 2018-2019 al meegenomen in het ‘Bouwhuis’ van de Provenier. Hierin werd 
duidelijk zichtbaar welke onderwijsinhoudelijke doelen er gesteld werden om tot de stip op de 
horizon te komen. Het bouwhuis was een onderdeel van het nieuwe schoolplan, dat ons niet 
alleen inzage gaf in de onderwijsinhoudelijke onderwerpen, maar ook in de beleidsmatige en 
de kwalitatieve onderdelen. Er is aan het begin van het schooljaar een ouderavond 
georganiseerd, waarbij het innovatieplan aan de ouders is gepresenteerd. Er waren zo’n 75 
ouders. Dat is ongeveer 25% van onze ouders. De MR denkt voor een volgende keer mee 
om een ouderavond te promoten onder de ouders.  
 
Huishoudelijk reglement 
Na een training vanuit het CNV, gericht op de MR, is een huishoudelijk reglement opgesteld.  


