
Jaarverslag MR – 2021-2022 

 
Het afgelopen jaar is de MR vijf keer bijeengekomen. 4x fysiek en 1x online. Bij de start van het 

schooljaar startte er één nieuw lid in de oudergeleding. De bezetting van de MR bleef verder het 

gehele schooljaar gelijk.  

 

Hieronder alle bespreekpunten van het schooljaar 2021-2022: 

 

Diversiteit en meertaligheid 

Aan de hand van een artikel (Zie https://woa.kohnstamminstituut.nl/wp-

content/uploads/2020/02/drie-jaar-werkplaats-diversiteit.pdf , p. 16-19 “Diversiteit: Wanneer 

handel je hoe, waartoe?” en p.103 e.v. voor het onderzoek van het leerteam van de Adm. De 

Ruyterschool!) praten we over diversiteit en meertaligheid op de Admiraal. Op dit moment heeft de 

school hier extra aandacht voor door: 

• Funds of Knowledge (Laat-me-zien-en-vertel-weken) 

• Burgerschap 

• Thematisch onderwijs 

 

Het stukje meertaligheid is op dit moment nog onderbelicht. Er zijn op de school wel veel leerlingen 

met meerdere thuistalen. De school is voornemens om volgend schooljaar een gedeelte van de 

studiedag te gebruiken om de ‘antenne’ van leerkrachten weer scherp te stellen. Via een MR-lid 

hebben we hier een meerwetende partner voor gevonden. 

 

Mediawijsheid 

2 leden hebben zich verdiept in een aanbod voor mediawijsheid in de klassen. Er is ook behoefte aan 

een informatiemoment voor ouders. De opbrengst is dat er volgend schooljaar lessen mediawijsheid 

gegeven gaan worden in de klassen (vanaf januari). Er komt ook een informatieavond voor ouders (in 

maart). De lessen worden ingekocht (vanuit het NPO-plan) en gegeven door Mediawegwijs. 

 

Communicatie school <-> ouders 

• Er is een kwaliteitskaart klassenouder/klassenapp gemaakt. De MR heeft input gegeven op 

deze kaart. Met deze kaart beogen we een betere samenwerking tussen de klassenouders, 

een link naar de OR (ouderraad) en proberen we ruis te voorkomen (welke taken horen wel 

en niet bij een klassenouder).  

• Communicatie tussen MR en OR is er weinig. Dit schooljaar zijn de MR en OR één keer bij 

elkaar gekomen. We hebben afgesproken voortaan de MR en OR-overleggen op dezelfde 

datum te plannen zodat er meer samenwerking kan ontstaan, de rollen helderder kunnen 

worden en de beide geledingen beter kunnen worden geïnformeerd door de directie. 

• Dit jaar is er vanuit school een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder leerlingen, 

leerkrachten en ouders. De resultaten zijn op dit moment nog niet bekend. Na de vakantie 

worden deze eerst met meerdere selecties besproken/gedeeld. De vervolgstappen worden 

met de ouders/team gedeeld. 

 

NPO-plan 

Schooljaar 2020-2021 heeft de MR ingestemd met het NPO-plan. We stemden in voor één schooljaar 

en hadden ook de wens om halverwege het jaar een terugkoppeling te krijgen. In januari heeft de 
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schoolleiding de MR geïnformeerd over de stand van zaken. De school lag goed op schema; hier en 

daar is er wat bijgestuurd.  

 

Tijdens de laatste MR-vergadering is het NPO-plan voor volgend schooljaar gepresenteerd. De MR 

heeft ingestemd. 

 

Verbouwing/renovatie 

De MR is geïnformeerd over de verbouwing en is meegenomen in de bouwplannen. De MR heeft 

adviezen gegeven en deze vragen zijn voorgelegd aan de aannemer. Het is fijn als de MR volgend jaar 

betrokken kan blijven, o.a. over het tijdspad. Fijn dat we terecht kunnen in de Roos, dat is lekker 

vlakbij. 

 

Corona 

Ook dit schooljaar is de MR weer geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft corona op 

school. Het jaar begon met weinig maatregelen, in de winter werd dit weer meer (één week 

thuisonderwijs) en aan het einde van het schooljaar was alles weer zo goed als normaal. De MR heeft 

steeds meegedacht.  

 

Vanuit de MR is het afsluiten van de straat (bij het naar huis gaan) weer opgepakt. Dit is goed 

verlopen en georganiseerd! 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

De MR heeft ingestemd met het SOP. Deze is te vinden op de website. 

 

Verkeer 

Op initiatief van de MR neemt vanaf komend schooljaar groep 7 jaarlijks mee aan de dodehoek 

lessen (georganiseerd door Verkeersplein Amsterdam). 

 

Vertrekkende leden 

Aan het eind van dit schooljaar stoppen 2 PMR-leden. Een leerkracht heeft een nieuwe baan 

gevonden en één leerkracht mag vanuit zijn nieuwe functie niet meer deelnemen aan de MR. Op dit 

moment worden er nieuwe leden binnen de school gezocht. 

 

 

 


