
 Jaarverslag MR 3  e  Van der Huchtschool 2021/2022 

 Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de 3e Van der Huchtschool. Dit 
 jaarverslag beschrij� de ac�viteiten van de MR in het schooljaar 2021/2022. 

 Wat doet de MR? 
 In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de medezeggenschap in scholen geregeld. Deze wet 
 bepaalt voor welke zaken het bestuur advies of instemming van (een geleding van) de 
 medezeggenschapsraad moet vragen alvorens een voorgenomen besluit geëffectueerd kan worden. 
 Taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. 

 De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen door de leden van de afzonderlijke geledingen 
 (personeelsleden door het personeel, ouders door de ouders). Omdat de school onderdeel uitmaakt 
 van de S�ch�ng Van der Huchtscholen, zijn ook twee leden van de MR (een ouder en een 
 personeelslid) lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de s�ch�ng. Wat de 
 medezeggenschapsraad is op schoolniveau, is de GMR voor zaken op centraal niveau. 
 Beleidsvoornemens die van toepassing zijn op alle scholen worden vanuit de S�ch�ng voorgelegd aan 
 de GMR ter advisering of instemming. 

 De wet schrij� precies voor op welke gebieden de direc�e en bestuur van de school de MR (en GMR) 
 om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar 
 mening geven, instemming betekent dat de MR en de direc�e het met elkaar eens moeten zijn. Naast 
 de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de direc�e en een kanaal voor 
 ouders met vragen of opmerkingen ten aanzien van het beleid. 

 Wie zi�en er in de MR? 
 De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (personeelsgeleding, 3 leerkrachten) en een 
 vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding, 3 ouders) van de school. De schooldirec�e maakt 
 geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Het afgelopen 
 schooljaar was Dik Luschen, directeur, bij alle vergaderingen aanwezig. 

 Personeelsgeleding  Periode lidmaatschap  Rol(len) 
 Wietse Kramer  Lid sinds september 2017  GMR lid tot juni 2018 

 Voorzi�er sinds november 2018 
 Heleen van den Boom  Lid sinds september 2018  GMR lid sinds september 2018 
 Sandra Frederiks  Lid sinds september 2021  MR lid 

 Oudergeleding  Periode lidmaatschap  Rol(len) 
 Jeroen van Ginkel  2016 – 2022  Voorzi�er GMR 
 Daphne Schillemans-van Weijen  Lid sinds 2017  Secretaris sinds december 2018 
 Margret de Rooij-Hagen  Lid sinds september 2019  MR lid 

 Dit schooljaar zijn er een aantal wisselingen geweest in de samenstelling van de MR. Aan het begin 
 van het schooljaar hee� Sandra Frederiks de plaats van Kris�aan Huppelschoten overgenomen als 
 MR-lid omdat hij op een andere school ging werken. Daarnaast zijn er eind van dit schooljaar 
 verkiezingen gehouden voor twee nieuwe ouder-leden. Jeroen van Ginkel was na het voltooien van 
 zijn tweede termijn niet herkiesbaar als MR-lid, maar Margret de Rooij-Hagen hee� zichzelf wel 
 herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn. Na een oproep aan alle ouders van de school bleek 
 Jeen van Arkel bereid om vanaf september 2022 zi�ng te nemen in de MR als ouder-lid en hee� 
 Margret toegezegd aan te blijven voor een tweede termijn. 



 Ambi�es 2021/2022 
 We zijn er als MR om samen met de directeur de doelstellingen van de school te verwezenlijken. We 
 nemen deze rol serieus en willen de medezeggenschap zo organiseren dat onze we�elijke taak zo 
 goed mogelijk wordt vormgegeven. We willen de verantwoordelijkheid die de wet bij de MR legt 
 volledig en naar behoren dragen. De MR wil transparant zijn naar, en duidelijk communiceren met, 
 ouders, personeel en direc�e. 

 Net als voorgaande jaren blij� een van de belangrijkste doelen van de MR om in te ze�en op het 
 versterken van de PR/Branding van de school om zo het werven van nieuwe leerlingen te bevorderen. 
 Door de aanhoudende coronacrisis is het niet gelukt om daar concrete stappen mee te ze�en. Het 
 versterken van de PR/branding van de school blij� daarom ook komend jaar een speerpunt waar de 
 MR zich voor wil inze�en. 

 Terugblik 2021/2022 
 Ook dit schooljaar verliep deels anders dan gewend vanwege de coronapandemie. Gelukkig bleek het 
 vanaf het voorjaar 2022 mogelijk om het schooljaar grotendeels normaal te laten verlopen. De MR 
 kijkt, ondanks de coronapandemie met een goed gevoel terug op het afgelopen schooljaar. Er waren 
 dit schooljaar 6 MR vergaderingen op 4 oktober, 8 november, 7 februari, 4 april (BFP), 20 juni en 4 
 juli. De notulen van al deze vergaderingen zijn te vinden op de website van de school. Tot slot hee� 
 de MR besloten om dit schooljaar geen thema-avond voor ouders te organiseren. In de winter leek 
 het erop dat er in maart/april geen live bijeenkomst op school georganiseerd zou kunnen worden en 
 een online bijeenkomst leek ook niet zinvol. Komend schooljaar wordt er mogelijk wel weer een 
 bijeenkomst voor ouders georganiseerd. 

 Advies en instemmingsonderwerpen 

 De MR hee� afgelopen schooljaar �jdens de vergaderingen onder andere gesproken over: 
 ●  De organisa�e van het onderwijs in �jden van corona; 
 ●  De besteding van de overblijfgelden; 
 ●  De organisa�e van het Lustrum van de school (30-jarig bestaan); 
 ●  De aanpassing werkwijze kleutergroepen. 

 Verder is met regelmaat gesproken over de voortgang van de school in het algemeen aan de hand van 
 de mededelingen van de direc�e, waarbij ook s�l is gestaan bij terugkerende onderwerpen zoals de 
 begro�ng en de jaarrekening, cito-uitslagen, het aantal leerlingen, relevante ontwikkelingen op 
 s�ch�ngsniveau en het bestuursforma�eplan. Voor meer inhoudelijke informa�e verwijzen we graag 
 naar de notulen van de vergaderingen die op de website van de school te vinden zijn. 

 Besluitenlijst schooljaar 2021-2022 
 De MR hee� het afgelopen schooljaar de onderstaande besluiten genomen. 

 Vergaderdatum  Besluit 

 04-10-21  De MR hee� decharge verleend voor de AC gelden 2020-2021. 

 04-10-21  De MR hee� de statuten & het huishoudelijk reglement 2021-2022 goedgekeurd. 

 04-10-21  De MR hee� het MR jaarverslag voor 2020-2021 goedgekeurd. 



 8-11-21  De MR adviseert om te zoeken naar aan een zichtbare en duurzame 
 bestemming voor de overblijfgelden die de kinderen en het onderwijs op 
 school ten goede komt en de sfeer op school bevordert. 

 8-11-21  De MR hee� de MR begro�ng voor 2020-2021 goedgekeurd. 

 20-06-22  Vanaf september voert de MR een proef uit met het delen van de agenda en 
 notulen van de MR-vergaderingen met ouders via Parro. 

 20-06-22  De MR hee� ingestemd met het voorgestelde vakan�erooster voor 2022-2023. 

 20-06-22  De MR hee� ingestemd met het Zorgplan 2022-2023. 

 20-06-22  De MR hee� ingestemd met het voorstel dat de kleuterleerkrachten de aanpassing 
 van de indeling van de kleutergroepen komend jaar gaan uitwerken. 

 04-07-22  De MR hee� ingestemd met de voorlopige versie van het schooljaarplan 22-23. 

 04-07-22  De MR hee� ingestemd met de nieuwe versie van de schoolgids 22-23. 

 Financiële verantwoording boekjaar 2021-2022 
 De MR hee� jaarlijks een budget ter groo�e van € 1000,00 dat besteed kan worden aan 
 deskundigheidsbevordering, onkosten gemaakt door MR-leden en het organiseren van 
 ac�viteiten. In het boekjaar 2021-2022 waren de volgende posten begroot. 

 Omschrijving  Kosten 
 Opleidingen en cursussen  €850,- 
 A�en�es i.v.m. afscheid/ziekte  €100,- 
 Diverse overige benodigdheden  €50,- 
 Totaal  €1000,- 

 De MR hee� in het schooljaar 2021-2022 geen kosten gemaakt en het budget niet gebruikt. 


