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Activiteitenplan MR Kornak  

Schooljaar 2021-2022 

 

A) Missie visie basisschool Kornak 

 

Alle ruimte om te ontdekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missie en visie 
Kornak werkt aan een veilige en plezierige omgeving voor teamleden, kinderen en 
ouders. De school biedt uitdagend onderwijs, zodat ieder kind zich op Kornak maximaal 
kan ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is dat elke leerling uniek is, met zijn of haar eigen 
talenten.  
Onze visie is vormgegeven als een cirkel waarin een professioneel team zorgt voor 
structuur en verbinding, zodat de leerling zijn natuurlijke nieuwsgierigheid kan 
ontwikkelen. Daarmee creëren wij een omgeving waarbinnen kinderen optimale 
prestaties leveren en trots kunnen zijn op zichzelf. 
  

De naam van onze school 
KORNAK, m. (-s), Geleider van een olifant. Dat staat er in het woordenboek over Kornak. De olifant heeft 
een bijzonder karakter. Hij is fysiek groot en sterk, maar is ook rustig en zachtaardig. In veel culturen 
is de olifant het symbool van kracht, wijsheid, vriendelijkheid en geluk. Olifanten vertonen in bepaalde 
situaties hetzelfde gedrag als mensen. Het zijn bijzondere groepsdieren: alleen redden ze het niet. Ze 
hebben elkaar nodig om te overleven. Olifanten zijn hulpvaardig en proberen zieke of zwakkere 
groepsgenoten te helpen en te beschermen. Ze zijn sterk gericht op anderen en sociaal en betrokken.  
De olifant vertegenwoordigt een aantal waarden waar onze school voor staat en het team van Kornak 
ziet zichzelf als begeleider van de kinderen. 

Nieuwsgierigheid 
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Een stevige basis 
Vertrouwen vormt de basis voor een veilige en uitdagende omgeving. Daarin spelen en 
leren kinderen samen en voelen ze zich verbonden met elkaar. Een duidelijke structuur 
en orde geven op Kornak de kaders aan waarbinnen de leerlingen alle ruimte krijgen om 
te ontdekken. 
 Nieuwsgierigheid: elk kind is van nature nieuwsgierig en wil de wereld ontdekken. 

Onze leerkrachten zijn erop gericht deze eigenschappen te stimuleren en verder te 
ontwikkelen. De motivatie die in het kind zelf aanwezig is, is de basis voor een leven 
lang leren. 

 Structuur: door gebruik te maken van een eenduidige organisatie, goed 
klassenmanagement en heldere afspraken, is de structuur in alle groepen gelijk. Deze 
doorgaande lijn is in de hele school zichtbaar en zorgt voor duidelijkheid en orde. 

 Verbinding: op Kornak werken wij vanuit de katholieke identiteit. Het goede contact 
met de plaatselijke kerk en de aandacht voor de katholieke vieringen zorgen voor 
verbinding in de school. Door elk jaar de groepen opnieuw samen te stellen maken 
kinderen nieuwe vrienden en groeit de verbondenheid tussen de leerlingen. 

 
Trots op prestaties 
Op Kornak krijgen de leerlingen de ruimte om hun eigen doelen te bepalen en zelf hun 
leertraject vorm te geven. De leerkracht maakt de vooruitgang zichtbaar en daagt de 
leerling uit om nét een stapje extra te zetten. Niet alleen wat kennis betreft, maar ook op 
sociaal en creatief gebied. Op Kornak waarderen we kinderen om al hun talenten en 
mogen ze trots zijn op hun prestaties. 
 Optimale prestaties: leerlingen krijgen effectieve instructie die aansluit bij hun 

leerbehoefte. In de klas werken de kinderen in verschillende samenwerkingsvormen, 
waardoor zij ook veel van elkaar leren. Met een breed lesaanbod spreken wij de 
verschillende talenten van kinderen aan. De plusklas biedt extra uitdaging voor 
leerlingen die meer aankunnen. 

 Trots op jezelf: naast de leervakken is er op Kornak aandacht voor 21e eeuwse 
vaardigheden, creativiteit, techniek, zang, muziek en drama. Samen leren kinderen 
radio maken, een muziekinstrument te bespelen en computerspel programmeren of 
een voorstelling geven. Door te laten zien wat ze kunnen worden kinderen 
zelfverzekerd en kunnen zij trots zijn op hun prestaties. 

 
Uniek individu 
Na 8 jaar op Kornak stapt uw kind met de juiste bagage en vol vertrouwen de wereld in. 
In die tijd heeft uw kind zich ontwikkeld tot een zelfstandig en unieke individu met 
vertrouwen in zichzelf en in anderen. Met een goed beeld van zijn eigen talenten en 
leervoorkeuren is uw kind klaar voor de toekomst! 
 

Professioneel team 

Het profiel van basisschool Kornak wordt vormgegeven door een betrokken team van 

professionele leerkrachten met aandacht en zorg voor alle kinderen. Zij halen het beste 

uit zichzelf, leren van elkaar en dragen hun eigen specifieke talenten over aan de 

leerlingen en aan elkaar.  Zij creëren elke dag een inspirerende omgeving die kinderen 

motiveert en stimuleert tot het leveren van optimale prestaties. 
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B) Taakstelling en positie van de MR 

Kornak is een van de 22 scholen die zich hebben verenigd in de Stichting Tabijn. De 
Stichting heeft een GMR waarin thans alle scholen vertegenwoordigd zijn en die zich 
bezighoudt met bovenschoolse onderwerpen. 

De katholieke basisschool Kornak is op 5 september 2005 van start gegaan en heeft 
sindsdien een snelle groei doorgemaakt, zowel in omvang als in professionaliteit. 
Kornak wil in samenwerking tussen ouders, teamleden en leerlingen een uitdagende 
leeromgeving bieden zodat alle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen zowel 
intellectueel, sociaal als creatief. 

De medezeggenschapsraad van Kornak richt zich op de belangen van de school.  
Zij streeft naar een proactieve opstelling, waarmee zij een inhoudelijke bijdrage levert 
aan de totstandkoming van het beleid voor de school.  

Hiervoor is nodig dat de MR: 

 duidelijke doelen formuleert en hierin prioriteiten stelt; 
 zelf initiatieven neemt; 
 een goed contact onderhoudt met de achterban (d.w.z. ouders en teamleden); 
 evaluatiemomenten inbouwt; 
 controle uitoefent op het uit te voeren beleid; 
 problemen aan de orde stelt; 
 goede afspraken maakt met de directie van de school op welke wijze de MR in de 

besluitvorming betrokken wordt; 
 door de directie tijdig wordt voorzien van alle informatie die voor het uitoefenen 

van haar functie van belang is. 

 
Streefbeelden 

1. Op Kornak werken alle leerkrachten met het expliciete directe instructiemodel.  
2. Op Kornak worden de ICT-middelen effectief ingezet in combinatie met de 

methoden.  
3. Kornak heeft een integraal Kind Centrum met BSO in eigen beheer, dagopvang 

voor peuters en specifiek aanbod voor kinderen /ouders met speciale behoeften.  
4. Op Kornak worden brede vaardigheden als techniek, programmeren, breinplein 

en creativiteit structureel aangeboden 
 

Ontwikkelpunten waar nu de aandacht ligt (2021-2022): 
 Individuele instructie (tutoring)  
 Instructie in kleine groepen (tutoring) Extra begeleiding leerkrachten en onderwijsassistenten die de 

tutoring doen  
 De school geeft digitaal burgerschap een plaats in het curriculum.  
 De school geeft invulling aan de KwaliteitsPLUS van Tabijn voor wat betreft de 

buitenruimtes.  
 Kornak heeft een integraal Kind Centrum met BSO in eigen beheer, dagopvang 

voor peuters en specifiek aanbod voor kinderen /ouders met speciale behoeften.  
 Extra inzet op gedrag door gedragsspecialist  
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 Het geven van Sova-trainingen door gedragsspecialist en intern begeleider  
 Op Kornak worden brede vaardigheden als techniek, programmeren, breinplein 

en creativiteit structureel aangeboden  
 Interventie op gebied van motorische ontwikkeling  
 Aanbod cultuur educatie opzetten  

Interventie signaalleerlingen Klassenverkleining 
 Verdieping implementatietraject nieuwe rekenmethode lesson study 
 Opleiden rekenspecialist  
 Coach inzetten voor startende leerkrachten  
 Externe begeleiding leerkrachten groep 1/2 bij implementeren nieuw LVS  
 Externe begeleiding doorgaande lijn peuters-kleuters  
 Ouderbijeenkomsten voor de groepen 3 en 4 en 5 en 6 over begeleiding lezen 

thuis ouderbetrokkenheid 

 Begrijpend lezen afstemmen en borgen 
 Meer zelfregulerend gaan werken d.m.v dag-en of weektaken 

 
 Spelbegeleiding in pauzes op het plein  
 Muziek aanbod verder verdiepen  
 Webinar automatiseren  
 Aanschaf rekenmaterialen 

 

De doelstellingen: 

 
 Doelstellingen, die aan het reglement te ontlenen zijn; 

Voor de MR gaat de aandacht uit naar het bevorderen van openheid, openbaarheid 
en onderling overleg, waarbij goed onderwijs voor alle leerlingen het uitgangspunt 
moet zijn. 
 

 Doelstellingen, die verwant zijn aan een onderwerp; 
De MR richt zich op het schoolbeleid en de resultaten daarvan. Hierbij denken we 
aan opbrengsten, zorgbreedte, functiemix, formatieplan, passend onderwijs. Deze 
onderwerpen moeten steeds opnieuw bezien worden. 
 

 Doelstellingen in relatie tot de communicatie tussen directie en MR; 
De MR neemt een belangrijke plaats in binnen het besluitvormingstraject van 
school, waarbij ook aandacht uitgaat naar de implementatie van besluiten. Hierbij 
is van belang dat we altijd streven naar een constructief overleg waarbij goede 
informatieverstrekking vanuit de directie een voorwaarde is. Verder proberen we 
met dit ”MR- activiteiten plan” te zorgen voor effectief overleg waarbij we 
duidelijke aandachtspunten formuleren voor de MR gedurende een schooljaar. 
 

 Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen MR en ouders/team; 
Bij de uitoefening van haar werkzaamheden vertegenwoordigt de MR ouders en 
team. MR leden staan open voor onderwerpen van hun achterban voor zover deze 
betrekking hebben op het beleid van de school. 
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C)  Onderwerpen 2021-2022 

Als MR hebben we een lijst met onderwerpen gemaakt die we zullen gaan bespreken 
en/of waar we instemming aan moeten verlenen. Het komende jaar is er een aantal 
onderwerpen actueel op bestuursniveau en op schoolniveau. Deze onderwerpen zijn: 

1. Formatieplan en leerlingaantallen  
2. Realisatie doelen in jaarplan 
3. Open communicatie gericht op betrokkenheid van de achterban:  

o inventariseren van actuele zaken bij ouders en teamleden voor zover 
relevant voor de MR 

o constructieve dialoog binnen (geledingen) van de MR, waar mogelijk in 
aanwezigheid van ouders en/of teamleden 

o terugkoppeling algemeen: 
 verslag MR vergaderingen op website 
 regelmatig redactioneel in nieuwsbrief 
 inzet sociale media 

o terugkoppeling gericht / individueel 
 persoonlijk, telefonisch en/of per email 

 

Verder zien we in de jaarplanning de volgende jaarlijks terugkerende onderwerpen: 

 Taakbeleid  
 Kwaliteitsindicatoren  
 Begroting 
 Formatieplan  
 Evaluatie schoolplan  
 Vakantierooster  

De MR wil betrokken zijn en blijven bij de totstandkoming, uitvoering of wijzigingen van 
het schoolbeleid bij bovengenoemde onderwerpen. We streven ernaar om zo proactief 
mogelijk te functioneren.  

Daarnaast heeft de MR (of een deel van de MR) over bovengenoemde onderwerpen in 
veel gevallen adviesrecht en (in mindere mate) instemmingsrecht.  
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Normjaartaak PMR 

In de normjaartaak krijgt het personeel volgens de CAO 60 uur voor MR werk (en 60 uur 
voor GMR voor zover van toepassing). Het blijkt vaak moeilijk om de verantwoording 
van uren voor de MR taak heel precies weer te geven. In bepaalde situaties kan veel tijd 
gaan zitten in het contact met de achterban of in extra overleg. Dat ligt ook aan de 
onderwerpen die op een bepaald moment, al dan niet voorzien, actueel kunnen worden. 

Op basisschool Kornak wordt er 40 uur toegekend voor de MR en 18 uur voor de GMR. 

Mocht een PMR lid (personeelsvertegenwoordiging) aanspraak willen maken op meer 
faciliteiten dan kan hij/zij, met een goed onderbouwd verhaal, in overleg gaan met de 
directie.  
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D.)  Vergaderschema 2021-2022 

Vergaderdata GMR  

Data:  
14-10-2021 
14-12-2021 
15-2-2022 
15-3-2022 gmr en mr-en 
12-4-2022 
21-6-2022 

 

Secretariaat GMR:  
Marieke Offenberg (m. offenberg@tabijn.nl) 

Openbare vergaderingen MR 

1. 27 september 2021 
2. 23 november 2021 
3. 17 januari 2022 
4. 8 maart 2022 
5. 9 mei 2022 
6. 13 juni 2022 

 
Besloten vergaderingen MR 

Ieder MR lid kan een verzoek doen tot een besloten bijeenkomst teneinde actuele 
onderwerpen voor te bespreken.  Dat kan zowel voor de MR als geheel als alleen voor de 
oudergeleding of  personeelsgeleding. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om argumenten 
uit te wisselen zonder aanwezigheid van het bevoegd gezag teneinde positie te bepalen 
in de openbare vergaderingen.  
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E.)  Activiteitenplan medezeggenschapsraad 2021-2022 

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de onderstaande (openbare) MR vergaderingen 
gepland. Iedere vergadering begint om 19.30 stipt, en eindigt zo mogelijk om 21.00. 

 

Vergaderdatum onderwerp  
27 september 
2021 

 Schoolplan 2019-2023 
 Jaarcijfers vorig boekjaar 
 Jaarplan 2021-2022 
 Taakverdeling MR 
 Foto MR 
 Data vergaderingen vaststellen 

 

23 november 
2021 

 Bespreken activiteitenplan 
 Begroting (toelichting directie) 
 Bijgewerkte versie van het 

jaarplan bespreken 

 

17 januari 2022  Vaststelling activiteitenplan 
 Strategie & Visie 
 Formatie 
 Begroting 

 

8 maart 2022  Vakantierooster volgend 
schooljaar 

 Tussenevaluatie 
schooljaarplan 

 

9 mei 2022  Vakantierooster definitief 
 Concept jaarplan (per 4 jaar 

schoolplan) 
 PR behaalde resultaten MR 

kenbaar maken 

 

13 juni 2022  Formatie en groepsindeling 
 Jaarplan 2022-2023 
 Voorbereiding verkiezingen 

 

  Verkiezing: Stemmen tellen 
 Organisatieplan 
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F)  Takenlijst 

Voorbereiden vergadering Alle MR leden lezen de relevante stukken 
Voorzitter Eva 
Secretaris Carlijn, vervanging: Debbie 
Agenda opstellen, stukken 
mailen 

Carlijn, vervanging: Debbie 

Notuleren vergadering Debbie, vervanging: vervanger 
Contact met directie Allen 
Contact GMR Via de mail 
Contact TAKO Eva 
Contact OR Via notulen (allen) 
Mailbox MR bijhouden Carlijn / Jeroen 
Communicatie achterban 
Notulen op de site plaatsen 

Debbie, mailen naar Marjan administratie (team & 
website) 

PR Jeroen, mailen naar Nel/Mieke (ouders) 
Financiën Jeroen/Gideon 
Verkiezingen Allen 
Schoolplein/peuterplein Lisa (Allen) 
Activiteitenplan aanpassen Lisa 
Vakantierooster  Eva / Lisa  
Overdracht taken Degene die weggaat zorgt voor goede overdracht. 
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G)  Lijst van aan- en aftreden MR-leden 

Naam Ouder/Personeel Aangetreden Herkozen Aftreden Verlenging 
Eva Verstraete Ouder 2014-2015 2017-2018 2020 2022 

Jeroen 
Tuithof 

Ouder  2019-2020  2022  

Gideon Pool Ouder  2021 – 2022  2024  
Carlijn de 
Geus 

Personeel 2016-2017 2019-2020 2022  

Lisa Kooter-
Beentjes 

Personeel 2017-2018 2020-2021 2023  

Debbie van 
Velsen 

Personeel  2020-2021  2023  

 

Indien vertegenwoordigers uit de oudergeleding voornemens zijn af te treden, maken zij 
dat uiterlijk in april van het jaar van aftreden kenbaar. De MR inventariseert vervolgens 
de belangstelling voor de vacatures vóór het einde van het betreffende schooljaar. 
Indien zich meer kandidaten aanmelden dan er vacatures zijn, organiseert de MR aan 
het einde van het schooljaar verkiezingen onder ouders. Kandidaten met de meeste 
stemmen worden gekozen en benoemd tijdens de openbare MR vergadering na de 
verkiezingen.  


