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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 van de medezeggenschapsraad van basisschool De 
Provenier. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten.  
 
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de onderwerpen die in de vergaderingen zijn 
behandeld. Thema’s waarover we zijn geïnformeerd, beleid waarover we om instemming zijn 
gevraagd en onderwerpen waarover beslissingen zijn genomen. 
 

2. Samenstelling MR 
In het schooljaar 2020-2021 bestond de MR uit 6 leden: drie personeelsleden en drie 
ouderleden.  
Personeelsgeleding:  C. van Vliet 
   V. Kievit 
   B. Vording 
Oudergeleding:  P. Absil (voorzitter) 
   N. Terzikan 
   S. Sieckelinck 
 

3. Werkwijze MR 
a. Wat doet de MR? 

In de wet op medezeggenschap (WMS) is vastgelegd dat iedere school verplicht een MR 
heeft. De MR is een inspraakorgaan voor ouders, leerlingen en personeel en overlegt met de 
directie van de school over schoolbeleid zoals doelstellingen, onderwijskwaliteit, financiën, 
personeelsbeleid en veiligheid.  
 
De WMS schrijft voor op welke gebieden de directie om instemming en advies moet vragen. 
De directie vraag bijvoorbeeld advies aan de MR over het onderhoud aan of de verbouwing 
van de school, de begroting of deelname aan een onderwijskundig experiment.  
Sommige plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Dit 
speelt bijvoorbeeld bij het schoolplan. 
Tenslotte heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief 
voorstellen kan doen aan de directie.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral een klankbord voor de directie 
en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  
 

b. De MR heeft dit jaar 7 keer vergaderd, op de volgende data:  
1 oktober 2020 
10 November 2020 
19 januari 2021 (alleen ouders)  
26 Januari 2021 
17 maart 2021 
18 Mei 2021 
6 juli 2021 

 
4. Thema’s en aangeboden stukken 

Hieronder vindt u de thema’s en stukken die behandeld zijn tijden de MR-vergaderingen. 
 
Formatie  
Naast Corona speelt een al langer spelend probleem: de personeelstekorten op de 
arbeidsmarkt. Binnen het bestuur RVKO was op 1-7-2021 een tekort van 60fte. Het totale 
tekort in Rotterdam is veel groter. Tot mei leek de Provenier het nieuwe schooljaar de 
formatie volledig gevuld te krijgen.  
Er is van alles gedaan om de ziekte- en zwangerschapsvervanging te realiseren, van 
collega’s die meer zijn gaan werken tot het bellen van oud-collega’s aan toe. Het is vaak 
gelukt om vervanging te vinden. Echter kan ook de Provenier niet om het tekort heen en zijn 
enkele groepen meerdere dagen thuis komen te zitten. In de onderbouw en groep 6 zijn de 
medewerker ouderbetrokkenheid en de IB-ers gaan lesgeven. Gelukkig zijn zij in het bezit 
van een bevoegdheid. Hun andere taak werd deels overgedragen aan de directie en aan  
collega’s, maar werd ook deels geparkeerd. Het onderwijs dient altijd voorrang te krijgen. 
Door goede afspraken met het team wat betreft de voortgang en het parkeren van de taken, 
hebben we het einde van het schooljaar gered. 
De formatie voor het nieuwe schooljaar 21-22 leek in juni ’21 nog op orde. Echter zijn op 
voorhand, in verband met het waarschijnlijk niet kunnen vervangen van het twee 
zwangerschapsverloven gedurende het nieuwe schooljaar, in juli van vier klassen drie 
klassen gemaakt. Hierdoor ontstonden wel grotere groepen in de bovenbouw, maar zouden 
alle groepen wel voorzien zijn van een (goede en ervaren) leerkracht en is daar de voorkeur 
aan gegeven. Hiermee zijn we met een gerust hart de grote vakantie in gegaan. De MR-
oudergeleding heeft na dit besluit hier kennis van genomen.  
 
Vakantie- en studie dagen 
De MR heeft advies gegeven en bijgesteld in goed overleg waar nodig. 
 
Financiën:  
Het jaarverslag is toegelicht door directie. De MR heeft voorgesteld om een aparte 
werkgroep in het leven te roepen welke de directie gaat ondersteunen met het aanvragen 
van subsidies. In het najaar 2021 hopen wij zo’n werkgroep te hebben gestart.  
Alle scholen in Nederland krijgen geld uit het Nationaal Programma Onderwijs dat 
beschikbaar is gemaakt om de achterstanden, welke opgelopen zijn in corona-tijd, in te 
lopen. Het document “NPO-gelden voor De Provenier” bevat een analyse van de eventueel 
opgelopen achterstanden. De gelden moeten vervolgens ingezet worden volgens een door 
de overheid ontworpen menukaart met daarin op voorhand ‘bewezen interventies’. De school 
heeft hier een keuze voor gemaakt die aansluit bij het schoolplan. De MR heeft hiermee 
ingestemd.   
 
 
 
 



Lekker Fit Beleid.  
Een stevige rode draad door het beleid van de school is het thema ‘lekker fit’. 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. Met het programma 
Rotterdam Lekker Fit! zet De provenier zich in voor een gezonde en actieve leefstijl bij 
Rotterdamse kinderen. Met Lekker Fit! is er veel aandacht voor bewegen op en na school en 
gezonde voeding. Cijfers wijzen uit dat er goed resultaat wordt bereikt. Inmiddels maakt het 
Lekker Fit beleid een belangrijk onderdeel uit binnen de identiteit van De Provenier: ‘De 
Provenier, voor gezond en natuurlijk onderwijs, waarbij ‘gezond’ verwijst naar het Lekker Fit! 
Beleid, maar ook naar ‘gezond gedrag’ dat we met De Vreedzame School realiseren.  
Het team en de MR zien het Lekker Fit! Project als een verrijking voor de school en de buurt. 
 
Over de invulling van het ‘Lekker Fit’ programma zijn er vragen geweest van ouders. Zo werd 
onder anderen het waterbeleid, lunch en het trakteren besproken. De MR bemiddelde en met 
enkele leerkrachten zijn gesprekken gevoerd.  

 
Anti-pestprotocol 
Op De Provenier wordt een gedragsprotocol gehanteerd met daarin een apart hoofdstuk 
over pesten. Er staan richtlijnen in om pesten te voorkomen en als het toch opgemerkt wordt 
is er een stappenplan waarin o.a. staat welke hulp een leerkracht kan bieden en welke steun 
daarbij nodig is. Tevens wordt er jaarlijks ‘ZIEN’ afgenomen. Dit is een door de overheid 
goedgekeurd programma, waarbij de school onder andere in beeld krijgt hoe de kinderen 
zich verhouden tot pesten, zich veilig voelen, het zelfbeeld van kinderen en de omgang met 
anderen. De uitslagen van ‘ZIEN’ worden per groep besproken. De hieruit voortvloeiende 
werkwijze wordt in het Plan van Aanpak opgenomen.  
 
Coronabeleid  
Het coronabeleid op de Provenier is samengesteld uit voorwaarden en adviezen 
geformuleerd door de overheid, De PO-raad, Gemeente Rotterdam en het bestuur de RVKO. 
De MR heeft meegelezen en meegedacht. Een enkele keer heeft de MR als communicatie-
intermediair opgetreden tussen bezorgde ouders en de directe.  
De Provenier was er snel bij met de coronamaatregelen op school en heeft er alles aan 
gedaan om de organisatie en het onderwijs zo goed mogelijk draaiende te houden.  
 
Het Bouwhuis 
Onder de noemer ‘Bouwhuis’ is in 2018 een pad ingeslagen waarin duidelijk zichtbaar de 
onderwijsinhoudelijke doelen zijn uitgestippeld. Het biedt inzage in de onderwijsinhoudelijke 
onderwerpen, maar ook in de beleidsmatige en de kwalitatieve onderdelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Identiteit 
De afgelopen jaren is er met regelmaat nagedacht door het team en de MR over de 
katholieke identiteit van de school. De Provenier valt onder de RVKO, wat namelijk een 
katholieke organisatie is. Zo schenken we naast alle vieringen (Sinterklaas, Advent, Kerst, 
Vasten en Pasen) 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 aan de overledenen 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. 
In het jaar 2020-2021 is gesproken over het vormen van een werkgroep om nog verdere 
invulling te geven aan identiteits-gerelateerde activiteiten. Te denken valt aan een stiltehoek. 
Voor de inrichting hiervan is contact geweest met iemand van het Bisdom om een overtallig 
Mariabeeld over te nemen. In juni is besloten de invoering van een werkgroep rond identiteit 
vooralsnog op te schorten, omdat we vinden dat er op school genoeg aandacht wordt 
besteed aan het onderwerp identiteit.  
  



VLT  (Verlengde leertijd)  
Al enkele jaren zijn er zorgen om de subsidies van de gemeente die de school krijgt om de 
kinderen een groter aanbod te doen dan het reguliere onderwijsprogramma. Deze subsidies 
worden met het jaar minder. Tevens is er dit jaar aangekondigd, dat enkele externe 
instanties waar de school mee samenwerkt (Hofplein en SKVR) niet langer overheidsgeld 
krijgt voor de Provenier, omdat de Provenier niet meer de risicoschool is die het voorheen 
was en dus de subsidiepot dichtgedraaid wordt. De invulling van de verlengde leertijd komt 
hiermee op scherp te staan. Het onderwijsprogramma wat de kinderen deels hiervan 
aangeboden krijgen, maakt de Provenier wie zij is: een creatieve en culturele school die een 
rijk en breed aanbod ten aanzien van de algemene ontwikkeling en het ontwikkelen van 
talenten met vakken als dans, drama, crea, muziek, ICT en techniek. We zijn enkele jaren al 
bezig deze vakken in te bedden in de organisatie. Dat is heel lastig te realiseren, omdat het 
om een behoorlijke werktijdsfactor gaat en de school dit niet van de inkomende reguliere 
onderwijsgelden kan betalen. De NPO-gelden zullen komende twee jaar mede gericht zijn op 
invulling van dit onderwijsprogramma, wat volgend jaar clubtijd gaat heten.   
Door Corona zijn deze vakken in het afgelopen jaar minder gegeven, omdat de maatregelen 
dat niet toelieten: vakdocenten kwamen van buiten de organisatie, groepsdoorbroken lessen 
waren niet toegestaan en er mocht maar 1 leerkracht voor de groep. Wel zijn er online 
lessen aangeboden, die bij het thuisonderwijs ingezet werden of in de groepen, toen die 
eenmaal uit de lockdown kwamen.  
 
Schoolgeld.  
Er is gesproken over het verhogen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit maakt de invulling van 
schoolactiviteiten buiten de school meer mogelijk (culturele instellingen, openbaar vervoer, 
thematische uitjes ed). De Provenier wil echter wel een school blijven die voor iedereen 
toegankelijk is en zo de gemengde doelgroep die de school rijk is, blijven behouden. Er zijn 
echter scholen waar dit potje jaarlijks vele malen groter is. De inschatting van de MR is dat er 
onder de ouders zowel draagkracht is als interesse zal zijn voor extra activiteiten. Het is de 
moeite waard om te kijken of we ook meer geld zouden kunnen generen uit fondsen. 
Invulling en uitvoering van dit idee wordt aan een nieuwe werkgroep ‘fondswerving’ 
overgelaten.  
 
Communicatie naar ouders 
In een school, die het afgelopen jaar toch weer gegroeid is, blijft communicatie naar ouders 
een belangrijk punt. Ouders en kinderen komen niet alleen uit de wijk, maar ook van 
daarbuiten.  
De communicatiepaden die gebruikt worden zijn de “Social Schools” – app, het Magazine 
“Schooltijd” dat in september jaarlijks wordt uitgegeven en de website, waar de overige 
informatie betreffende de school te vinden is. De school vindt de communicatie tussen 
ouders en leerkracht de eerstelijns.  
 
Huishoudelijk reglement 
Na een training vanuit het CNV, gericht op de MR, is een huishoudelijk reglement opgesteld. 
Medio dit jaar is het huishoudelijk reglement door de MR-leden ondertekend.  
Een belangrijke thema in het HHR is formalisering, wat inhoudt dat taken, 
verantwoordelijkheden en afspraken scherp gehouden moeten worden. In een kleine school 
leek in eerste instantie een informele MR-cultuur hanteerbaar. Maar daar de 
medezeggenschapsraad een wettelijk verplicht orgaan is, waarin ouders en personeelsleden 
meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid, hebben we besloten onze rol vanaf 
nu ook zakelijker en formeler te gaan hanteren. De vergaderingen werden voorheen 
roulerend voorgezeten en genotuleerd. Dat is in het nieuwe schooljaar ook weer zo geregeld, 
maar voor officiële handelingen is een voorzitter, notulist en penningmeester aangewezen.  
Een verbeterpunt is, dat stukken op tijd worden aangeleverd zowel door school en de MR-
leden, zodat iedereen zich hier goed op kan voorbereiden.  
Van elke vergadering zijn notulen gemaakt.  


