
Concept 

 

Inleiding: 

Bij de wet is geregeld dat ouders inspraak hebben ten aanzien van beleid en keuzes die gemaakt 
worden door de school. Dit gebeurt via de Medezeggenschapsraad (MR). Zij laat zich regelmatig 
informeren over de ontwikkelingen binnen de school. De schooldirecteur ( interim directeur Kees 
Witteman), heeft een adviserende taak naar de MR en is in principe bij elk overleg aanwezig. De MR 
kan echter ook besluiten om zgn besloten te vergaderen. 

De MR bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. De MR brengt advies uit aan de schoolleiding 
bij vaststelling of wijziging van belangrijke besluiten. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het 
schoolreglement, schoolplan of vakantierooster. De notulen van de MR zijn te lezen op de site van de 
Kring en voor het personeel op share point. De vergaderingen zijn in principe openbaar. 

 

Samenstelling MR: 

Situatie in 2021-2022 

       Namens de ouders (oudergeleding): 

• Joyce Davidse (voorzitter) 
• Joyce Zwaart ( heeft zitting in de Regioraad) 
• Nicolien Meijer 

Namens het team (personeelsgeleding): 

• Marian Koopman (secretaresse) 
• Emmy Hamburg ( heeft zitting in de Regioraad bij toerbeurt met Sylvia) 
• Sylvia Mouthaan ( heeft zitting in de Regioraad bij toerbeurt met Emmy) 

 

In het schooljaar 2021-2022 zijn de onderstaande zaken aan bod gekomen in de vergaderingen van 
de MR: 

       Vergadering 10 september: 

• Samenstelling MR, de voorzitter neemt afscheid. 



• Verkiezingen voor een nieuw ouderlid moeten georganiseerd worden. 
• Uitleg directeur Edumare en de Regiodirecteur betreft de stand van zaken van de directeur. 

En de komst van een interim directeur. 
• Het ventilatiesysteem moet beter afgesteld worden. 
• Er is nog regelmatig vandalisme op de pleinen, dit is nu bekend bij de wijkagent en de 

gemeente. 
 
Vergadering 4 oktober: 
• Er is een nieuw ouderlid, die tevens voorzitter wil zijn. 
• Er moet een peiling komen betreft het continurooster, er wordt uitgezocht hoe we dit het 

beste kunnen doen. Er wordt een tijdpad uitgezet. 
• Het Vooruitwerklab en de Plusklas draaien weer. Dit was tijdelijk onmogelijk vanwege 

Coronaregels.  
• De nieuwe rekenmethode heeft de aandacht. 
• Er komen veel nieuwe kleuters, hoe gaan we dit oplossen? 

Vergadering 1 november: 

• Hoe is de inval geregeld? Dit staat in het Werkverdelingsplan. De eerste dag regelt de school 
dit zelf, daarna wordt het betaald door EduMare. 

• Het continurooster met het probleem van het verzorgen van de pauze opvang. Wat kan de 
Kinderkoepel voor ons betekenen. Eind datum bekendmaking voor welk rooster we gaan 
kiezen. Dit wordt eind maart. 

• Onderwijs geven aan kinderen in quarantaine, hoe wordt dit geregeld? 
• Kunnen we stagiaires betaald inzetten? Nee, alleen eventueel PABO studenten in de LIO tijd. 

Vergadering 13 december: 

• Het is lastig om de buitenschoolse voorzieningen te spreken over pauzeopvang.  
• Er is de mogelijkheid voor personeel en leerlingen vanaf groep 6 om thuistesten te doen. 
• Vanwege meer Coronagevallen worden het Vooruitwerklab en de Plusklas stilgelegd.  
• Het Schoolplan wordt aan de MR aangeboden. 
• Er moet een nieuwe directeur komen, het bestuur maakt een functieprofiel. Sylvia gaat in de 

sollicitatiecommissie. 
• Er zijn veel zieken. 
• Er komt een vijfde kleutergroep. 
• Nieuws uit de Regioraad: Men wil de werknemer zo lang mogelijk gezond houden. 
• Het team is bezig met een cursus Kanjertraining.  
• Er is onduidelijkheid over het project Foutloos Rekenen.  
• De Ipads zijn verouderd en moeten vervangen worden. 
• De werktijdfactor tijdens het continurooster wordt besproken. Personeel krijgt uitleg als zijn 

dit wensen. 

Vergadering 17 januari: 



• De PMR is bezig geweest met een concept plan voor de peilingen en wil graag feedback. De 
planning is deze uit te zetten voor de Voorjaarsvakantie.  

• Er zijn nog geen goede sollicitanten gevonden. Het bestuur neemt het voortouw en doet de 
eerste screening. 

• De Regioraad heeft een Identiteitscommissie opgezet, deze moet nog vorm krijgen. 
• Er is een ouderavond geweest via Teams over de Kanjertraining. De opkomst was best aardig. 
• De vergaderingen zijn nog steeds via Teams, ook voor de MR. 
• De directeur geeft via een aparte memo nog eens uitleg o.a. over foutloos rekenen. 

 

Vergadering 21 maart: 

• De OMR wil het hebben over de rol van de MR en graag voldoende geïnformeerd worden. 
Het Foutloos Rekenen wordt hierbij aangehaald. 

• Peiling Sociale veiligheid ende peiling continurooster. Na een paar kleine aanpassingen kan 
het online gezet worden. 

• Het Reglement moet eens bekeken worden, naar volgende vergadering. 
• Leerkrachten die aan het eind van dit schooljaar met pensioen en met zwangerschapsverlof 

gaan. Extra ondersteuning voor de KC ers. Leerkrachten die nog ziek zijn en weer aan het 
herintreden zijn. Nieuwe onderwijs assistenten. Nog geen nieuwe directeur. 

• Regioraadverslag. 
• IPads, Foutloos Rekenen, de entreetoets voor groep 7 wordt besproken. 

 

Ingelaste vergadering 21 april: 

Uitslag peilingen betreft het rooster. De peiling gaf verdeeldheid aan. Wel was er een voorkeur 
met 1 stem meer voor een continurooster tot 14.00 uur, dus rooster 1.  
 
Vergadering 28 juni 2022 
 
• Afstemming vergaderingen met de regio raad vergaderingen 
• Vaste planning in de vergaderingen van de M.R. 
• Directie maakt geen deel uit van M.R maar kan worden uitgenodigd of geweigerd 
• Bram van dr Have neemt zitting in de M.R. vanweg het afscheid van Marian Koopman 
• Emmy neemt haar taken als secretaris over 
• Regelementen M.R aanpassing zittingstijd, van 3 jaar naar 4 jaar. Daarna herverkiezing of 

afscheid. 
• Akkoord schoolgeld ouderbijdrage verhoging met  8 euro per kind 

• Ov maakt in ovloop duidelijk wat er met het geld wordt gedaan 

• Misschien ook duidelijker naar ouders maken wat er allemaal niet door kan gaan als er niet 

wordt mee betaald 



• Hoe noodzakelijk zijn schoolreizen nog? Misschien opnieuw noodzaak bekijken en 

bespreken? 

• NPO gelden blijven van school, worden in overleg met MT en team besteed. 

• Rooster blijft  zoals het is. Wel pauze van 14.15 uur tot 14.45 uur. School is dan dicht en 

afspraken daarna inplannen. 

• Formatie is rond, nieuwe leerkrachten worden intern begeleid door een “maatje” en vanuit 

het bestuur krijgen zij begeleiding van Conny Lauwermans. Zij zal de nieuwe leerkrachten 

regelmatig bezoeken. 

• We missen nog een vakleerkracht gym. Tot we die hebben vervallen sommige gymlessen.  

• Regioraad maakt uniforme afspraken over scholen binnen de regio, zoals bijbvoorbeeld met 

een code rood. 

• Er worden 200 nieuwe Ipads aangeschaft en de oude moeten worden ingeleverd. 

• Ipds gaan in de toekomst niet meer mee naar huis tenzij strikt noodzakelijk.  

 

 

 

Belangrijke onderwerpen en besluiten: 

Wat we mede door actie van de MR bereikt hebben: 

We hebben een peiling gedaan onder het personeel, de ouders en de leerlingen van de groepen 7 en 
8, om te kijken hoe deze periode met het continurooster tijdens de Coronatijd ervaren is. De 
uitkomst is gedeeld naar het personeel, de ouders en de leerlingen van de groepen 7 en 8. 

 

Reglementen: 

Doordat er een nieuw samenwerkingsverband is gekomen en Primo is vervangen door 
Onderwijsgroep EduMare, zijn de Reglementen ook aangepast. 

Bij paragraaf 2, artikel 3 moet voor onze school staan dat de MR bestaat uit 6 leden, waarvan 3 leden 
door en uit het personeel worden gekozen en 3 leden door en uit de ouders worden gekozen. 

 

Speerpunten van de MR: 

Het punt veiligheid wordt gezien zowel in als buiten de school. 

De communicatie is niet altijd even goed, dit moet beter. 



 

Gebouwzaken/ plein:  

De ventilatie is een punt van aandacht in deze Coronatijd. 

Een grote plas op het plein moet opgelost worden. 

 

Personeel: 

Er zijn regelmatig zieken geweest met Corona en langdurig zieken. 

Joyce Davidse is aan het begin van het schooljaar lid geworden van de MR. 

Sabine heeft als voorzitter afscheid genomen. 

Er is een nieuwe kleutergroep gestart en daardoor verschuivingen onder het personeel om alles te 
bezetten. 

Twee leerkrachten zijn zwanger en gaan met zwangerschapsverlof. 

Een leerkracht gaat met pensioen. 

De Leerkring is voor kleuters opgestart door Bram. 

De onderwijsassistenten en Judith hebben de pauzes voor de leerkrachten zo veel mogelijk 
opgevangen. 

Er is nog geen nieuwe directeur. 

 

Vergaderingen MR: 

De MR heeft dit schooljaar……..keer vergaderd. Waarvan ……keer via Teams en ………………keer fysiek. 

 

De GMR bestaat niet meer, dit is de Regioraad geworden. 

Er waren een aantal bijeenkomsten waar Sylvia en Emmy bij toerbeurt naar toe geweest zijn. 

 

Informatiebronnen: 

• Op de website van de Kring kunnen de notulen en het Jaarverslag worden nagelezen (voor 
het personeel ook op share point). Op het moment dat er nieuwe informatie op de site 
wordt geplaatst zal daar melding van worden gemaakt in de Kringloop. 



• De MR vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor ouders/verzorgers en 
leerkrachten. Zij kunnen een vergadering bijwonen voor een of meerdere specifieke 
onderwerpen. Praktisch is het wenselijk om de wens tot het bijwonen van de vergadering 
vooraf aan t kondigen bij de MR. Dit kan via het e-mailadres: …………….. 

• Met Parro kunnen ouders contact onderhouden met de leerkrachten, hier is een code voor 
nodig, die de ouders krijgen zodra het kind op school zit. 

 

Vergaderingen en bijeenkomsten: 

Vergaderingen MR: 

De MR heeft dit schooljaar………………..keer vergaderd. 

De Regioraad heeft ………………….bijeenkomsten gehad. 

 

Feedback: 

De leden van de MR vertegenwoordigen in de MR de kinderen, ouders/verzorgers en teamleden. 
De MR vindt het van groot belang dat de achterban merkt en het gevoel heeft dat haar belangen 
goed worden vertegenwoordigd. Op de wijze waarop de MR invulling geeft aan haar 
verantwoordelijkheid ontvangt zij dan ook graag feedback! 

 

Vragen, tips, etc. 

Van de MR mag verwacht worden  dat zij (de uitvoering van) het huidige beleid en de nieuwe 
ontwikkelingen constructief, kritisch volgt. 

Daarvoor is het voor de MR belangrijk te weten wat er leeft bij de achterban: 

• Wat zijn de positieve punten binnen de school? 
• Welke knelpunten worden er ervaren? 
• Welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? 
• Etc. 
 
Laat het de MR weten. Dat kan mondeling richting een van de leden van de MR of per e-mail. 
E-mails kunnen worden verzonden naar het algemene adres van de MR: 
……………….. 
 
Bijlage: Schoolbegroting 2021 de Kring 
 

  

 



 

 


