
Medezeggenschapsraad

basisschool  De Klokbeker

Jaarverslag 2021/2022

Ermelo, september 2022

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De
Klokbeker over het schooljaar 2021/2022. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen
waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot
doel om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR
die in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden.

Wat doet de MR?

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het
onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie
van de school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe
beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en de
tussenschoolse opvang.

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies
en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven,
instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag
worden ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een
aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van
veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast
de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie en een
kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling MR

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid
wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. Deze periode kan 1 keer verlengd worden met 3
jaar. De MR van De Klokbeker bestaat uit 8 leden.



Samenstelling MR schooljaar 2021-2022:

Personeel
Margreeth Eikelboom Sept 2018
Lisette van Winkoop Sept 2018
Tristan Koelewijn Sept 2020

Ouders
Quinta t’ Spijker
Paul Schoemaker
Wijnand van der Velden
Wouter van der Haar
Hilko van Beek

Sept 2021
Sept 2020
Sept 2019
Sept 2021
Sept 2021

Vergaderingen

De MR van De Klokbeker vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn
openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden
kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen
betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van de
MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele
ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder
terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de
begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids.

Iedere vergadering nodigt de MR de directie uit om de vergadering deels bij te wonen. Op die
momenten kan de MR direct overleggen met de directie over actuele zaken.

De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2021/2022 waren:

Maandag 28-09-2021
Dinsdag 10-11-2021
Woensdag 20-01-2022
Dinsdag 22-03-2022
Dinsdag 30-05-2022
Woensdag 30-06-2022

In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar
2021/2022  aan bod gekomen zijn kort beschreven.



Onderwerpen en werkzaamheden

Verkiezing nieuwe leden

Na een verkiezing te hebben uitgeschreven, hebben er twee nieuwe ouders plaatsgenomen in
de mr. Wouter van der Haar en Hilko van Beek zullen de komende drie jaar de ouders
vertegenwoordigen samen met Paul Schoemaker en Wijnand van der Velden. Wijnand is
tevens na een (her)verkiezing verkozen om nog een periode van drie jaar aan te blijven als
MR-lid.

Aanstelling nieuwe directeur.

Na het aangekondigde vertrek van Hans van Schanke als directeur van de klokbeker, is de mr
actief betrokken bij de selectieprocedure rondom de nieuw aan te stellen directeur. Tot het
moment dat er een nieuwe directeur is gevonden neemt Minou Koppies de taken als interim
directeur waar. De mr neemt een belangrijke rol in bij de verschillende gesprekken en het
opstellen van de criteria van de nieuw aan te stellen directie. Daarbij is er een duidelijk
tijdspad bepaald, waarin geldt dat we voor kwaliteit gaan.

Nationaal Onderwijs Plan

Vanuit de regering is wederom tijdelijk extra geld vrijgezet om de achterstanden in het
onderwijs aan te pakken. Hiervoor moest de school een plan indienen en de keuze voor de
hulp die zij voor ogen hadden motiveren. Als mr hebben we hier naar gekeken, vragen gesteld
en meegedacht om een zo goed mogelijke besteding van de gelden te bewerkstelligen.

Nieuwbouw

Inmiddels wordt er steeds meer bekend over de bouw van een nieuwe school. Er gaat een
nieuw schoolgebouw komen die we gaan delen met de Augustinusschool en Kleurrijk. Als mr
zijn we hierbij betrokken. We stellen vragen en denken mee waar kan.

School Ondersteunings Profiel

In het school ondersteunings Profiel, kortweg het SOP, staat beschreven hoe de Klokbeker zijn
onderwijs wil vorm geven en vooral wat daarbij de mogelijkheden zijn. Er zijn zoveel
verschillen tussen kinderen en wat kinderen nodig hebben. De klokbeker heeft in het SOP
beschreven wat ouders kunnen en mogen verwachten van de Klokbeker als het om het
onderwijsaanbod, maar ook als een kind extra ondersteuning nodig heeft. We hebben hier als
mr kritisch naar gekeken, vragen gesteld en advies gegeven.

Overig

Verder zijn wij lopende het schooljaar blijvend geïnformeerd over de stand van zaken rondom
het schoolplan, het jaarplan, formatieplannen, het zorgplan, de RI&E en huisvesting. Ook de
verschillende begrotingen zijn aan bod geweest, te denken valt a.o. aan OC, schooluitje,
ouderbijdrage.

Ermelo, september 2022

Medezeggenschapsraad basisschool De

Klokbeker




