
Jaarverslag 2020-2021 MR obs De Tweede Stee 
 
In 2020-2021 is de samenstelling van de MR op een aantal punten gewijzigd;  
 

- Per juli 2020 is Dennis van de Brink (vader Joep, Teun, en Guus; groep 1, 4 & 7) toegetreden 
tot de MR en volgt als voorzitter Dorothé Wennekendonk op. 
 

- Vanaf september 2021 heeft Chavelli Klomp (leerkracht groep 3/4) de MR-taak van Rozanne 
Ebbinge (leerkracht groep 7/8) overgenomen.  
 

- Vanaf oktober 2021 woont Jan van der Wel (directeur De Tweede Stee a.i.) de bijeenkomsten 
van de MR vanuit de directie bij, dit in verband met het uitvallen van Geeske Bloemberg. 

 
Naast Dennis, Chavelli en Jan zijn bij de huidige bijeenkomsten van de MR aanwezig; 
 

- Miriam Eikendal (moeder Jax, groep 7) als vertegenwoordiger vanuit de ouders 
- Mariëlle van den Beld (leerkracht groep 7/8) als vertegenwoordiger vanuit het docententeam 
- Maaike van der Saag (moeder Jort, groep 7) als toehoorder  

 
De volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest bij de MR: 
 
Corona 
In 2020 deed het Covid-virus zijn intrede in de wereld. Op 15 maart 2020 maakten de Apeldoornse 
schoolbesturen bekend dat alle basisscholen een dag later, op 16 maart 2020, de deuren moesten 
sluiten. Direct na de aankondiging heeft het team alles op alles gezet om thuisonderwijs en opvang 
van kinderen van ouders met een vitaal beroep zo goed mogelijk vorm te geven.  
 
De aangekondigde sluiting zou tenminste tot 16 april duren. Uiteindelijk mochten de kinderen pas op 
11 mei 2020 weer naar school. In eerste instantie voor de helft van de tijd, pas vanaf 8 juni 2020 
gingen de scholen weer volledig open. Op 16 december 2020 moesten de scholen opnieuw dicht, 
deze sluiting duurde tot 8 februari 2021. Tot die tijd gold ook voor De Tweede Stee: les op afstand. 
Tot op de dag van vandaag wordt rekening gehouden met aanvullende afspraken over hygiëne en 
looproutes en rekening houdend met landelijke richtlijnen en protocollen. 
 
Het schooljaar 2020-2021 was vanwege Corona een uitzonderlijke periode die veel extra inzet vroeg 
van zowel het team als van de MR. Communicatie met ouders was steeds een van onze belangrijkste 
speerpunten. Directie, leerkrachten en de oudergeleding van de MR hebben in het eerste Corona-
schooljaar nauw samengewerkt en continu afgestemd wat er moest gebeuren om het onderwijs 
veilig te organiseren, de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en ouders zo goed 
mogelijk te informeren hierover.  
 
Nieuwe onderwijsmethode 
De MR is meegenomen in het traject van het kiezen van een ander onderwijsmethode waarbij de 
Chromebooks meer optimaal in de klas worden ingezet. Uiteindelijk is gekozen voor het pakket van 
Snappet. Het gebruik van deze methodiek maakt het mogelijk om de moeilijkheid aan te passen aan 
het niveau van de individuele leerlingen. Daarnaast krijgen de leerkrachten uitgebreide overzichten 
van de resultaten van de leerlingen wat aansturen op aandachtspunten ook op individueel niveau 



mogelijk maakt. Links en rechts moet er soms nog wat worden bijgesteld maar de ervaringen van de 
zowel leerlingen als de docenten zijn positief. 
 
Besteding NPO gelden 
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van de overheid om de 
gevolgen van de Coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Scholen moeten op basis van een eigen 
analyse onderbouwen hoe deze gelden besteed gaan worden, kortom welke interventies van “de 
menukaart” gaan gekozen worden. De Tweede Stee heeft op basis van deze analyse een mooie som 
geld toegewezen gekregen. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het investeren in Snappet en het 
inzetten van leerkrachtondersteuning. Dit laatste is zichtbaar in de formatie. Onder andere de inzet 
van een onderwijsassistent wordt bekostigd vanuit de NPO gelden. 
 
KiVa 
Een vast agendapunt tijdens de vergaderingen van de MR is KiVa. Dit programma wordt wat al jaren 
op De Tweede Stee gevolgd om een fijne schoolomgeving te stimuleren en pestgedrag tegen te gaan. 
Na de eerste lockdown-periode in het voorjaar van 2020 was het merkbaar dat het voor sommige 
kinderen weer schakelen was in de sociale omgang met schoolgenoten. Vanuit de eerste,langere 
periode thuisonderwijs terug naar de schoolomgeving was best even wennen en in sommige groepen 
was wat verruwing in de omgang merkbaar, vooral in de onderbouw. Gelukkig heeft dit zich snel 
hersteld en inmiddels zijn de leerlingen vooral blij dat fysiek onderwijs in die veilige en vertrouwde 
schoolomgeving mogelijk is. Recent is de certificering van KiVa opnieuw met succes verlengd. 
 
Buitenlessen 
In 2021 er is er gestart met zo frequent mogelijk geven van buitenlessen. Naast dat het gezond en 
afwisselend is om in de buitenlucht een les te volgen, dient het ook nog eens als een belangrijk 
onderscheidend punt waar De Tweede Stee voor staat en gaat. In het verlengde van de buitenlessen 
ligt het zijn van een groene school (meer benutten van het ruime buitenterrein) en het profileren als 
een “gezonde school”. In het schooljaar 2020-2021 werd, net als in de jaren ervoor, weer schoolfruit 
aangeboden.  
 
Stakingsgelden 
In het schooljaar 2017-2018 is een aantal stakingsdagen geweest. De school heeft hiervoor 
stakingsgelden ontvangen. Deze stakingsgelden moeten hoe dan ook worden besteed ten behoeve 
van het onderwijs. De leerkrachten en directeur hebben besloten dat deze gelden besteed worden 
aan de kleuters in het schooljaar 2021-2022. 
 
IPC/communicatie 
In het schooljaar 2017-2018 is een start gemaakt met IPC. In de MR is afgesproken dat we het 
komende schooljaar wat meer aandacht gaan genereren voor deze nieuwe manier van leerstof 
verstrekken. Het voorstel is om filmpjes te maken waarin wat projecten worden getoond. 
Daarnaast kijkt de MR in het schooljaar 2021-2022 naar een meer gestructureerd communicatieplan 
om de school meer onder de aandacht te brengen bij potentiële nieuwe leerlingen. Het IPC project is 
hierbij een onderscheidend kenmerk van het onderwijs dat De Tweede Stee biedt. 
 
 


