
Jaarverslag 2021-2022

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van het schooljaar 2021-2022.
Met dit jaarverslag houden wij u op de hoogte van de activiteiten van de MR.

Wat doet een medezeggenschapsraad?
Het is wettelijk verplicht om op school een medezeggenschapsraad te hebben. De MR
bestaat voor de helft uit ouders en de andere helft leerkrachten. De MR denkt mee met
allerlei beleidszaken op school. Hierbij heeft de MR soms een adviserende rol en soms een
beslissende rol, omdat er instemming gegeven moet worden.
Hieronder ziet u de onderwerpen waar de MR dit jaar over gesproken heeft. Sommige
onderwerpen keren jaarlijks terug, andere onderwerpen zijn eenmalig of voor een tijdelijke
periode.

Samenstelling
De MR van de Mariaschool bestaat op dit moment uit 2 ouders en 3 leerkrachten. We zijn
nog steeds op zoek naar een ouder die de oudergeleding wil versterken.

De oudergeleding bestaat uit: Floor Wubbe (secretaris)
Sylvia van Zwet

De personeelsgeleding bestaat uit: Kelly van der Meer
Mariska Groenewegen (penningmeester)
Patricia Vlielander (voorzitter)

Vergaderingen en onderwerpen
Het afgelopen schooljaar is de MR zes keer bij elkaar geweest. Één keer kon het wegens
omstandigheden helaas niet doorgaan.
15 september 2021
25 oktober 2021
1 december 2021
2 februari 2022 (niet doorgegaan)
21 maart 2022
18 mei 2022
22 juni 2022

Onderwerpen die aandacht hebben gekregen dit schooljaar

Corona maatregelen: De corona maatregelen veranderden voortdurend. De directie heeft
daarop protocollen gemaakt of aangepast, waarbij de MR een adviserende rol had.

NPO-gelden: Vanuit de overheid is een subsidie beschikbaar gesteld om eventuele
leerachterstanden in te halen. Er is goed gekeken hoe deze subsidie binnen onze school
ingezet wordt. De MR heeft hier goedkeuring voor gegegeven.

Continurooster: We hebben dit jaar regelmatig gesproken over het continurooster en dit
ook geëvalueerd.



Schoolgids: De MR heeft instemming gegeven, waarna de de schoolgids op de website is
geplaatst.

Planning en realisatie: In dit document staan de doelen voor dit schooljaar beschreven. De
doelen moeten SMART geformuleerd worden. De MR heeft de directie hierin ondersteund.

Zorgbeleidsplan: We hebben het nieuwe zorgbeleidsplan bekeken en onze
aandachtspunten aan de IB'er doorgegeven.

Begroting: De begroting is doorgeschoven naar eind december. De begroting werd per
schooljaar vastgesteld. Dit gaat veranderen en de begroting wordt dan per kalenderjaar
vastgesteld.

RI&E: Risico inventarisatie en evaluatie. Er komen nieuwe vragenlijsten voor ouders,
personeel en leerlingen. De oudervragenlijst wordt eerst aan de oudergeleding voorgelegd.

Organisatiestructuur: De directie heeft de MR een nieuwe organisatievorm voorgelegd.
Het MT bestaat voortaan uit Debby Haring (directie), Jessica Luttik (IB) en Tessa van der
Pijl.

Werk verdelingsplan: In het werk verdelingsplan staat hoe alle werkzaamheden binnen de
school verdeeld worden onder het personeel. De personeelsgeleding heeft instemming
gegeven.

Profilering Mariaschool: Een onderzoeksbureau is ingeschakeld om de profilering van de
Mariaschool in beeld te brengen en zo nodig te verbeteren. De MR is hiervan op de hoogte
gesteld en volgt het onderzoek en resultaten.

Professionalisering: we hebben dit jaar een MR cursus gevolgd. Vier van de vijf leden van
de MR hebben deze cursus gevolgd. Hierbij hebben wij veel geleerd over het opzetten van
een goede vergaderstructuur en hoe wij onze rol als MR lid goed kunnen vervullen.

Nieuwe leden MR: Dit blijft een aandachtspunt, we zijn nog steeds op zoek naar versterking
van de oudergeleding. We zullen in het schooljaar 2022-2023 hier meer aandacht aan
besteden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben of punten willen inbrengen voor schooljaar
2022-2023 dan kunt u dit mailen naar mariaschool.mr@wsko.eu

mailto:mariaschool.mr@wsko.eu

