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Intro 
Onderdeel van de jaarcyclus is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad. In dit 
jaarverslag treft u een beknopt overzicht aan van de in de medezeggenschapsraad 
behandelde en besproken onderwerpen in het schooljaar 2019-2020.  
 
Verandering van schooltijden 
Tijdens diverse vergaderingen van de MR is met een kritische blik gekeken naar de huidige 
schooltijden. Dit onderwerp passeerde al eerder de revue maar door de corona-perikelen 
raakte het wat naar de achtergrond. Zowel vanuit de kant van sommige ouders als vanuit 
sommige leerkrachten wordt de korte middag in combinatie met de lunch thuis als niet 
praktisch ervaren. Ook vanwege de noodzaak van een ‘hittebeleidsplan’ voor de steeds 
warmere zomers zou aanpassing van de schooltijden wellicht wenselijk zijn.  
Er zijn verschillende ‘lesmodellen’ die allen zijn besproken op de MR vergaderingen. Zo kunt 
u denken aan bijvoorbeeld een continurooster of zogenaamd ‘bio-rooster’. Er zijn 
verschillende scholen die gedurende de corona-periode over zijn gegaan op een continu-
rooster. Alle vormen van onderwijs kennen voor- en nadelen. Daarnaast spelen bij een 
beslissing omtrent de inrichting van de schooltijden ook de bekostiging van kinderopvang bij 
de lunchpauze en de bekostiging van leerkrachten (minder uren over voor scholing als zij zelf 
met de leerlingen zouden overblijven) een rol.  
Of een verandering van schooltijden wenselijk is, zal allereerst worden getoetst onder de 
leerkrachten. Omdat zij immers het draagvlak voor een wijziging moeten geven. Daarnaast is 
tevens een ouderpeiling noodzakelijk, alvorens een wijziging mogelijk zou zijn. Momenteel 
spelen er vanwege corona zoveel andere zaken op school die de aandacht behoeven van de 
leerkrachten en verloopt het schooljaar door lockdown/thuisonderwijs en uitval van 
leerkrachten al zodanig rommelig, dat besloten wordt dit punt vooruit te schuiven.  
 
Evaluatie overblijven 
Het overblijven op school wordt op De Hoogakker geregeld door Kober. De Hoogakker heeft 
hierover afspraken gemaakt met Kober, welke zijn vastgelegd in een overeenkomst. Deze 
overeenkomst werd door Kober in januari 2020 opgezegd, omdat zij ten aanzien van het 
overblijven nieuw beleid hadden ontwikkeld. Ook de kosten van het overblijven zouden 
worden verhoogd. De school werd uitgenodigd om met Kober in gesprek te gaan om te 
bezien of op basis van het nieuwe beleid een nieuwe samenwerkingsovereenkomst kon 
worden gesloten.  
Ten aanzien van het overblijven op school bereikten diverse personeelsleden berichten van 
ouders en kinderen over het niet gestructureerd verlopen van de overblijf en escalaties 
tussen kinderen op het schoolplein. Binnen de MR is uitvoerig over dit onderwerp 
gesproken. Niet alleen staat bovenaan dat het schoolplein in alle gevallen een fijne en veilige 
plek voor alle kinderen moet zijn, maar daarnaast zorgen ongeregeldheden binnen de 
pauzes ook voor onrust nadien in de klas. Het is dan aan de leerkracht om dit, onder de 
lestijd, op te lossen. Dit moet uiteraard worden voorkomen. In het gesprek met Kober is niet 
alleen hun nieuwe beleidsplan maar ook het vorenstaande besproken. Op basis van deze 



gesprekken zijn nieuwe afspraken gemaakt met Kober rekening houdend met zowel hun 
nieuwe beleid als de belangen van de school en de leerlingen.   
 
Renovatieplannen Wandelakker 
In het schooljaar 2021/2022 zal de school aan de Wandelakker worden gerenoveerd. Binnen 
de MR wordt aandacht besteed aan de voorbereiding en de plannen voor de renovatie 
alsmede aan de mogelijke gevolgen voor de leerlingen. Naar verwachting dient namelijk 
voor een gedeelte van het jaar een alternatieve locatie te worden gevonden voor de 
bovenbouwleerlingen. Verschillende opties worden de komende periode bekeken. 
Omdat Kober wellicht de opvang op locatie Wandelakker zal uitbreiden naar peuteropvang, 
worden ook de plannen van Kober binnen het gebouw meegenomen binnen de mogelijke 
renovatieplannen.  
 
Vetrekkende leden: 
Jet de Jong, Berry Nijveld 
 
Nieuwe leden: 
Leerkrachten: Ankie de Booij 
Oudergeleding: Joost van Vlierden 
 
Dit verslag zal worden gepubliceerd op de website van De Hoogakker. 
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