Medezeggenschapsraad Onder de Wieken te Burgh-Haamstede
Jaarverslag schooljaar 2020-2021

1. Inleiding
In dit jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de basisschool Onder de Wieken legt de
MR verantwoording af over haar activiteiten. Dit jaarverslag beschrijft de samenstelling en
werkwijze van de medezeggenschapsraad, geeft een overzicht van de onderwerpen die in dit
schooljaar zijn behandeld en de besluiten en documenten waarmee ze heeft ingestemd, en geeft
een kort vooruitblik op het volgende schooljaar (2021-2022).

2. De medezeggenschapsraad

a. Werkzaamheden
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad, dit is vastgelegd in de wet op de
medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel en overlegt met
de directie. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de doelstellingen van de school, onderwijskwaliteit,
passend onderwijs, personeelsbeleid en veiligheid. De wet schrijft voor op welke gebieden de
directie aan de MR om advies dan wel instemming moet vragen. De MR heeft adviesrecht,
bijvoorbeeld bij het toelatingsbeleid van leerlingen, samenwerking met andere instellingen en over
onderhoud van de gebouwen. De MR heeft ook instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij het schoolplan,
de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Tenslotte heeft de MR ook initiatiefrecht,
dat wil zeggen dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan de directie. Naast de formele
bevoegdheden van de MR is de raad vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor
ouders met vragen of opmerkingen.
b. Samenstelling
De medezeggenschapsraad bestond dit jaar uit 2 ouderleden en 2 personeelsleden. De leden van de
MR zijn als ouder dan wel als leerkracht betrokken bij de school en beslissen vanuit deze
betrokkenheid mee over beleidszaken. Zo wil de MR bijdragen aan een plezierige, veilige, leer-en
werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op school. Onze gesprekspartner hierin is de directeur
van school, Debora de Bruijne en sinds mei 2021 Carine Francke.
De MR bestond dit schooljaar uit:
Oudergeleding: Mark Schouten (MR voorzitter & GMR) en Björn Roskott (sinds december 2020)
Personeelsgeleding: Cora Reijngoudt (secretaris) en Margree van der Vliet
Personeelsgeleding GMR: Margree van der Vliet

c. Werkwijze en vergaderingen
De MR werkt met een jaarplanning, hierin staan de onderwerpen die jaarlijks terugkomen, maar ook
de aandachtspunten die bij de MR binnen komen. Aan de hand hiervan wordt voor elke vergadering
de agenda opgesteld. Het aflopen jaar deden Mark en Debora dit samen. Aan het eind van het
schooljaar deden Mark en Carina dit. Op deze agenda staan ook de volgende punten: stand van
zaken school en berichten vanuit de GMR die Radar breed van belang zijn.

d. Contact met de MR
De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van de achterban. Deze
worden dan tijdens de eerstvolgende vergadering besproken. Heb je een onderwerp dat op de
agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. Als de schoolsite vernieuwd is, dan wordt
daar het jaarverslag gepubliceerd.

3. Verantwoording van het schooljaar
Verslag MR vergadering d.d. 29 september 2020
De voorzitter, Miranda, zal haar taak tussentijds neerleggen. Bedankt voor al je inzet. In de
nieuwsbrief is al een oproep gezet voor een nieuw MR lid. We hopen op een reactie.
We bespreken het jaarverslag van de MR, dit zal op Parro worden geplaatst.
Het activiteitenplan van de MR wordt besproken en aangepast.
De zaken rondom Corona, tot nu toe is er gelukkig nog geen invalkracht nodig geweest. De
kwaliteitskaarten worden goed bijgehouden en uitgevoerd.
We bespreken de IKC-ontwikkelingen, we verwachten snel weer informatie vanuit de
stuurgroep.
Verslag MR vergadering d.d. 13 oktober 2020
De vergadering van 13 oktober was sinds lange tijd weer live op school. Fijn om elkaar weer
eens te zien.
We zijn nog op zoek naar een nieuw lid.
We bespreken de ontwikkelingen rondom de IKC, de werkgroep houdt ons goed op de
hoogte, vlak voor de herfstvakantie kregen we weer nieuwe informatie.
Het activiteitenplan en de begroting van de M.R. worden doorgesproken en goedgekeurd.
We bespreken de jaarrekening en begroting van de O.R.
De schoolgids ziet er mooi en overzichtelijk uit, nog wat foto’s hierop zou een mooie
aanvulling zijn.
Verder praten we over de mogelijkheid om een bijeenkomst samen met de O.R. te
organiseren, we hopen dat het dit voorjaar weer kan.
Verslag MR vergadering d.d. 1 december 2020
Björn Roskott (vader van Fileine, groep 2 en Julia, groep 7) heeft laten weten graag als
vertegenwoordiging van de ouders plaats te willen nemen in de MR. Daar zijn we heel blij

mee! In de volgende nieuwsbrief zal hij zich verder aan u voorstellen.
In de vergadering hebben we de voortgang rondom het IKC en het IHP (integraal
huisvestingsplan) besproken.
Het wachten is op de enquête die de stuurgroep aan het voorbereiden is; de MR denkt mee
over de vragen die we willen stellen aan alle ouders.
Ook de rol van de MR, wanneer er tussen de scholen een fusie zal komen, is bekeken. Wat
kunnen de scholen nu al doen om de samenwerking te verbeteren? Door de huidige
maatregelen rondom Covid is er helaas niet veel mogelijk.
We hebben advies gegeven over de investeringen van Onder de Wieken. Op de wensenlijst
stond onder andere het aanschaffen van nieuwe leesboeken voor de kinderen. Dit sluit mooi
aan bij “de Bibliotheek op school” wat in oktober van start is gegaan.
Verder is het goed om te zien dat het leerlingaantal zo groeit, het gaat goed met onze
school.
We zijn heel trots op Onder de Wieken!
Verslag MR vergadering d.d. 6 april 2021
Thema regioschool
Vanuit verschillende ouders van onze school kwamen er vragen, over de regioschool en de
enquête hierover. Daar is de MR mee in gesprek gegaan. De stuurgroep Regioschool is ook
in gesprek gegaan met veel ouders, onder meer van onze school, dit zijn de
Klankbordgroepen. Als MR willen we aangeven dat we groot belang hechten aan de mening
van onze ouders, we willen dat ouders goed op de hoogte worden gehouden. Ook de MR zal
ouders iedere keer op de hoogte houden van de voortgang. Voor nu is er niks te melden.
Thema Werkverdelingsplan 2021-2022
Juf Stephanie heeft een nieuwe baan aangenomen, ze zal komend schooljaar
groepsleerkracht worden op een school in Zoutelande. Heel jammer dat ze weggaat, maar
we wensen haar veel geluk en plezier toe op haar nieuwe school.
Schoolleider:
De MR is betrokken geweest bij het opstellen van een profiel voor een nieuwe schoolleider
en bij het voeren van de sollicitatiegesprekken.
In de komende periode werkt de schoolleiding met het team verder aan de uitwerking van
het werkverdelingsplan van het nieuwe schooljaar en de daarmee verbonden
groepsverdeling.
Thema Lopende zaken school
Op school zijn snel testen aanwezig voor de leerkrachten.
School blijft in groep 7/8 in cohorten werken, we willen zo min mogelijk contact tussen de
kinderen van deze groep.
Er is overleg geweest met de MR van de Kirreweie, dit als kennismaking, het overleg was erg
prettig en waardevol. We hopen de samenwerking uit te kunnen breiden tussen de MR-en.
Verslag MR vergadering d.d. 19 mei 2021
Thema Regioschool
Schoolbesturen en gemeente zijn in overleg hoe verder te gaan in dit traject.
De MR houdt u als ouders op de hoogte wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Thema formatie en werkverdeling
De formatie is nog niet bekend. De MR is betrokken bij de sollicitatieprocedure voor een

nieuwe leerkracht en IB-er. Ook is nog niet bekend hoe de werkverdeling zal zijn.
Verslag MR vergadering d.d. 9 juni2021
De MR kwam online bijeen en werd er gesproken over de formatie en het
werkverdelingsplan voor het schooljaar 2020-2021.
De MR ziet een positief enthousiast team, waar drie nieuwe personeelsleden het komende
jaar bij aansluiten. Het totale team bestaat dan uit 13 personen. Het team wil zich het
komende jaar nog meer gaan specialiseren en vorm & inhoud geven aan kindgericht
onderwijs.
We spreken over de inzet van de NPO gelden op Onder de Wieken. Er zijn al heel wat ideeën
voor, op de volgende vergadering in juli pakken we dit onderwerp verder op.
Verder is er gesproken over de lopende zaken rondom het IKC. De MR heeft inzicht gehad in
de resultaten als geheel, maar is daarnaast benieuwd naar de uitkomsten van Onder de
Wieken.
Op dit moment zijn de besturen met de gemeente in overleg. Zij kijken nu
welke scenario's er gevolgd kunnen worden.
Verslag MR vergadering d.d. 13 juli 2021
Wat hebben we besproken:
Thema schoolscan en besteding NPO gelden.
Vanuit de leerling vragenlijsten kwamen veel positieve punten naar voren. School gaat zich
komend schooljaar extra richten op het sociaal veilig zijn van alle kinderen en de
talentontwikkeling. De besteding van de NPO gelden wordt besproken en de MR geeft
instemming op dit plan. Het is een mooi uitgewerkt, breed opgezet plan waarin de gelden te
goede komen aan alle leerlingen. Er wordt onder andere ingezet op extra ondersteuning in
de groepen, sociaal-emotionele ontwikkeling, het leesonderwijs, talentontwikkeling van alle
kinderen en scholing voor de leerkrachten.
Thema analyse middentoetsen/eindtoetsen.
We bespreken de analyse en hoe het proces hierin voortgang krijgt.
Verder bespreekt de MR hoe we de samenwerking op activiteitengebied met
de Kirreweie kunnen uitbreiden.
Tenslotte over het IKC. Deze week komt er een bericht vanuit de Stuurgroep.

4. Terugblik en vooruitblik
Het schooljaar 2020 -2021 is een bijzonder jaar geweest, waarin de school veel gedaan heeft wat
voorheen niet tot haar normale takenpakket hoorde. Door Covid – 19, werd er elke keer weer in
samenspel met de MR, bijgeschakeld naar de nieuwe richtlijnen en de daarbij horende
afspraken. Steeds werden er weer aanpassingen gedaan in de kwaliteitskaart. Het komende jaar
hebben we hier nog steeds mee te maken.
De MR heeft afgelopen schooljaar en het komende jaar meer contact met de andere MR-en om
elkaar te ondersteunen in de ontwikkelingen rondom het IKC.

Verder zijn we een betrokken medezeggenschapsraad. Onze MR is ondersteunend met een
positieve houding en wordt serieus genomen ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs,
waar kinderen zich vooral veilig en gewenst voelen.
Om dit te bewerkstelligen zal de MR zich het komende jaar vooral richten op:









Vertrouwen winnen
Openheid bewerkstellingen
Meer zichtbaar zijn
Kritisch zijn
Betrokkenheid bevorderen
Goed contact leggen met andere MR-en
Ons goed laten informeren door bestuur en ouders
Het gezamenlijke doel van school en ouders nastreven

