Jaarverslag 2021-2022 Medezeggenschapsraad OBS ‘t Reigerbos
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool ‘t Reigerbos voor het schooljaar
2021-2022. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig
heeft gehouden. De MR zorgt voor het controleren van beleid en moet instemming geven ten aanzien van
schoolse zaken. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en
instemming moet vragen. Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de
directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR,
maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van 't Reigerbos bestaat uit 8 deelnemers; 4
leerkrachten en 4 ouders. In schooljaar 2021-2022 bestond de MR uit de volgende leden:
Oudergeleding:
Nick Goedhart - voorzitter (aftredend in 2024)
Thomas Dinkla (aftredend 2024)
Saskia Dijkstra (aftredend in 2023)
Leonie van der Kuij (aftredend in 2024)

Personeelsgeleding:
Annemarieke den Heijer - secretaris (aftredend 2024)
Evelien van Leeuwen (aftredend in 2022)
Tijs Gommans (aftredend in 2023)
Melissa van Daele (aftredend in 2024)

Verkiezingen:
Dit jaar hebben Leonie van der Kuij en Nick Goedhart zich aangemeld voor de Oudergeleding van de MR. Er
waren vanuit de ouders verder geen aanmeldingen, dus konden zij beide zonder verkiezingen starten. Omdat
Annemarieke den Heijer in de Personeelsgeleding komt, neemt Nick Goedhart haar taak als voorzitter over.
Annemarieke den Heijer neemt de taak van secretaris op zich.
Per schooljaar 2021-2022 neemt Melissa van Daele deel aan de MR als personeelslid.
Evelien van Leeuwen verlengt haar zittingsperiode binnen de MR vanuit de personeelsgeleding met een jaar,
zodat er niet te veel wisselingen binnen de MR zijn. Per schooljaar 2022-2023 stopt zij als MR-lid. Ook
Annemarieke den Heijer stapt uit de MR, omdat ze lid wordt van het MT van 't Reigerbos. Er komen 2 vacatures
uit te staan binnen het team. Ingrid van Herwijnen en Linda van Hoeckel zullen deelnemen aan de MR per
schooljaar 2022-2023 als personeelsleden.
Vergaderingen:
De MR heeft dit schooljaar 5 keer vergaderd op wisselende dagen. De vergadering van november is komen te
vervallen, omdat er geen agendapunten waren. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die
vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school en de besluiten uit de GMR. Daarnaast zijn er
gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven,
zoals het werkverdelingsplan, het jaarplan en de schoolgids.
Communicatie
De MR communiceert de belangrijkste punten van de MR-vergadering via nieuwsberichten in de nieuwsbrief
van de school. Ouders kunnen vragen mailen en informatie opvragen aan de MR. De notulen van de
vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MR-leden. De
personeelsgeleding van de MR koppelt belangrijke punten terug via het MT. Verder ontvangt de MR een enkele
vraag via het e-mailadres van de MR: mr@reigerbos.nl

Verantwoording schooljaar 2022-2022
De MR is dit jaar vijf keer bij elkaar gekomen.
Namens de directie waren directeur Edward den Heeten en/of Robert den Arend bij de vergaderingen
aanwezig.
De vergaderdata waren:
21 september 2021
26 oktober 2021
25 januari 202
12 april 2022
14 juni 2022
Onderwerpen
Onderstaande onderwerpen zijn schooljaar 2021-2022 aan bod gekomen:
• Jaarplan: Evaluatie van het jaarplan van 2020-2021. Het proces van de totstandkoming van het nieuwe
jaarplan is toegelicht. Het uiteindelijke jaarplan is gepresenteerd. Vanuit de MR zijn er nog wat
opmerkingen die worden meegenomen. Hierna kan de MR instemming geven.
• Coronamaatregelen in en om de school: Er is besproken hoe de NPO gelden worden ingezet. Ook
komen de resultaten van de tussentijdse toetsen aan bod. Het Coronaprotocol is aangepast.
• Ontwikkelingen/ huisvesting Koningskwartier: In januari 2022 start er een nieuwe kleutergroep op de
locatie Koningskwartier. Wanneer mogelijk wordt er per schooljaar 2022-2023 onderwijs geboden aan
alle leerjaren
• Begroting: Het is lastig nieuw personeel te vinden. MR stelt ideeën voor om in de begroting voor 2022
op te nemen, zoals de aanpak van het schoolplein, meer laptops voor leerlingen en personeel en een
externe ICT-er.
• Continurooster: Evaluatie onder personeel. Meerderheid is tevreden. Er zijn nog wel wat
aandachtspunten wat betreft de overblijf. Hier gaat de school mee aan de slag. Er komt een wijziging
in de vorm van de overblijf.
• Werkplan MR is aangepast.
• Financiën SGH: Er wordt een bijeenkomst georganiseerd vanuit het bestuur voor leden van de MR.
Vanuit onze MR woont Thomas Dinkla de bijeenkomst bij en geeft een terugkoppeling.
• Schoolreis: De MR stemt in met een verhoging van de ouderbijdrage voor groep ½.
• Vakantierooster 2022-2023: Na een kleine aanpassing is deze vastgesteld.
• Verkeersveiligheid: De situatie rondom de school is besproken en de MR komt met ideeën om deze te
verbeteren.
• Stichting LeerKRACHT: Vanuit de directie worden we geïnformeerd over de werking en inhoud.
• Schoolgids 2022-2023: De schoolgids wordt toegelicht en MR geeft instemming.
• Werkverdelingsplan 2022-2023: Het plan wordt toegelicht en de MR geeft instemming.
• Samenstelling MR leden/ rolverdeling: Evelien van Leeuwen en Annemarieke den Heijer stappen per
2022-2023 uit de MR. Zij worden vervangen door Linda van Hoeckel en Ingrid van Herwijnen. Tijs
Gommans neemt de rol van secretaris over.

