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De samenstelling van de MR.   

De samenstelling van de MR en de taakverdeling van het schooljaar 2021/2022 zag er als volgt uit: 

Onderwijzend personeel: W. Schot 

A. Christ Secretaris, GMR-afgevaardigde  

 
D. Wimmenhove GMR-afgevaardigde 

Namens de ouders: J. Barto Voorzitter 

N. Jongeneel Notulist 

 
M Van der Wiel  (t/m december 2021) Voorzitter 
 
R. van Nieuwaal (vanaf januari 2022) 

 

De vergaderingen van de MR.  

 
De medezeggenschapsraad vergaderde 5 keer. September 2021, November 2021, Januari 2022, Maart 

2022 en Juni 2022.  

 
Onderwerpen die in de MR aan de orde zijn gekomen: 

 

• Het jaarplan 2021/2022. Hoofdonderwerpen van het jaarplan zijn: 

o NPO programma 

o Opbrengstgericht boeiend onderwijs 

o Opzetten van een leerlingenraad 

o Vernieuwde kaders burgerschapsvorming 

o Kwaliteitsagenda  

o Training analysevaardigheden 

o Werkdruk en werkplezier 

o Samenwerking/fusie  VCPO / Prokind 

• Begroting 

• Werkverdelingsplan 

• Inzicht in toetsuitslagen voor ouders in Parnassys  

• Verkiezingen lid oudergeleding. Vanuit 3 kandidaten is Ruud van Nieuwaal gekozen om de vrij gekomen 

plaats van Mees van der Wiel over te nemen.  
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• Kwaliteit. Er is dit schooljaar nauwkeurig naar de opbrengsten van het onderwijs gekeken. Er zijn in 

een externe rapportage diverse aanbevelingen gedaan die opgenomen zullen worden in de 

onderwijsplannen. 

 

• Formatie en groepsindeling schooljaar 2022/2023 is medegedeeld. In 2022/2023 kan er gestart 

worden met 9 groepen waarna een uitbreiding naar 10 mogelijk is. De samenstelling van de 

kleutergroepen is besproken als ook de communicatie hierover.  

 

• Onderhoud / RI&E. Er is divers onderhoud geweest. Er is al langere tijd vraag naar betere 

klimaatbeheersing en/of verduurzamingsmaatregelen, zowel vanuit oudergeleding als 

personeelsgeleding. Dit jaar is er zonwerende folie aangebracht op de ramen. 

 

Activiteiten.  

 

• Er zijn dit jaar geen activiteiten geweest waar de MR direct bij betrokken is geweest. 

 

Personele zaken.  

 
Er is afscheid genomen van 4 invalkrachten en 1 collega is met pensioen gegaan. 

 

Verder zijn er 4 collega’s bevallen van gezonde baby’s  

 

Ingekomen post.  

 
Na enkele oproepen in de nieuwsbrief weten ouders ons steeds beter te vinden. Er zin mails binnen 

gekomen om het traktatie en huiswerkbeleid. Meer ouders dan voorheen hebben zich kandidaat gesteld 

en/of interesse getoond in de vacature voor MR lid. Vooral de indeling van de kleutergroepen heeft tot 

veel vragen richting te MR geleid. Wij zijn blij met deze input. 

 

GMR.  

 
GMR zaken worden besproken binnen de MR-vergadering als vast agendapunt. Afhankelijk van de 

timing (MR vóór of ná de GMR) wordt een update gegeven over besproken onderwerpen of wordt 

nagedacht over inbreng voor de GMR vanuit de MR. Vooral de fusie die uiteindelijk is goedgekeurd 

is veelvuldig onderwerp van gesprek geweest.   

 

 

Slot.  

 
Wij willen Lies bedanken voor de fijne en open dialoog waardoor wij als mr ons gehoord hebben gevoeld en 
goed hebben kunnen meedenken over het te voeren beleid. 


