
Jaarverslag

Medezeggenschapsraad Schooljaar 2021 - 2022

Inleiding

Dit is het jaarverslag over het schooljaar 2021 - 2022 van de

medezeggenschapsraad van basisschool De Werveling.

Ouders mogen meedenken over het beleid en de keuzes die gemaakt worden door de

school. Dat is per wet geregeld en gebeurt via de medezeggenschapsraad. Zij laat

zich regelmatig informeren over de gang van zaken binnen de school.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op De Werveling,

maar kan niet zomaar beslissen wat er op, in en rond de school gebeurt. Over

belangrijke zaken moet eerst met de medezeggenschapsraad (MR) worden overlegd.

Namens de directie waren van de zomervakantie t/m de kerstvakantie Kees

Bruggeman en vanaf januari Sander Honingh aanwezig.

De MR voert overleg met de schooldirecteur over zaken als:

● besteding van het geld van de school;

● schoolplein;

● continurooster en pleinwacht

● de manier waarop men ouders wil laten participeren in het onderwijs en bij

andere activiteiten.

● huisvesting

● afvalvrije school

● communicatie en social media

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding en

heeft bij De Werveling 4 ouders en 4 teamleden in haar geleding. De MR mag zich

gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan.

Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte, wordt de MR

over een aantal zaken verplicht of om advies of om instemming gevraagd.

MR vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. De notulen van de

MR-vergaderingen zijn te lezen op de site van De Werveling:

Het jaarplan voor 2021 - 2022 is vastgesteld. Jaarplan MR 21-22 CBS de Werveling

https://docs.google.com/document/d/1L966Kg7vMC37HDh0Rqv_fUB6pmE8TQNRRF-upKj7iTg/editE8TQNRRF-upKj7iTg/edit


Samenstelling van MR: 2021 - 2022

Namens de ouders zitten in de MR: Bastiaan Hemmen (voorzitter), Robbert

Knipscheer, Bastiaan Hemmen, Michelle van der Pouw, Bart Jonkman

Namens het team zitten deze leerkrachten in de MR: Kenny van den Brink

(gedeeld-secretaris), Tessa Baas (gedeeld-secretaris), Bernadette Lammers,

Christiaan van der Akker

Het afgelopen jaar kwam de MR zes keer bij elkaar om te vergaderen over

algemene lopende zaken: In 2021 op 15 september, 17 november en in 2022 op 12

januari, 16 maart, 23 mei en 14 juni. In verband met corona werden vergaderingen in

november en januari via Google Meet gehouden.

De MR heeft zich het afgelopen jaar met de volgende speerpunten bezig gehouden.

- Werkgroep: Huisvesting

Verhuizing naar de Waterink.

In de MR is regelmatig gesproken over de tijdelijke verhuizing naar locatie

Smitsweg (de Waterinkschool). Het betreft de groepen 7 en 8 (schooljaar '22-'23).

Er is onder andere gesproken over waarom de groepen 7 en 8, schooltijden, de wijk,

veiligheid en de fietsroutes. Tijdens een informatieavond (9 juni 2022) op locatie

waren leden van de MR vertegenwoordigd en hebben, gezamenlijk met directie en

bovenbouwcoördinator, ouders geïnformeerd.

Verbouwing.

De verbouwing gaat definitief door.

De aanbouw zal bestaan uit een speellokaal met daarboven 2 lokalen. Aansluitend

aan het speellokaal komen er werkplekken.

Er is een aanbesteding geweest en de verbouwing begint 11 juli 2022. De planning is

dat de oplevering begin maart 2023 zal zijn.

Ook zijn er gesprekken geweest met de architect over de te kiezen materialen en

kleuren.

Vanuit het team: Frederique Lucas en Bernadette Lammers.

Vanuit de ouders: Bastiaan Hemmen en Robbert Knipscheer.

- Huishoudelijk reglement

We zijn bezig geweest met het vernieuwen van het huishoudelijk reglement. Op de

eerste vergadering van schooljaar 2022-2023 zal deze worden vastgesteld.

Enkele onderwerpen die in dit schooljaar ter sprake kwamen zijn: het uitkiezen van

een nieuwe technisch leesmethode, NPO-gelden en ambitiegesprek binnen de MR.

Daarnaast hebben Michelle en Kenny deelgenomen in de benoemingsadviescommissie

voor het aanstellen van een nieuwe directeur. Dit proces werd begeleidt door



Pauline Zwaal-Arora van bureau B&T. Op 1 januari 2022 is Sander Honingh gestart

als directeur.

Het corona-virus is nog niet uit Nederland verdwenen en vlak voor de kerstvakantie

werd besloten dat de school een week eerder zou sluiten. Na de kerstvakantie

konden we weer gewoon open. Gedurende het jaar werden de corona regels steeds

meer opgeheven en konden we ook weer fysiek vergaderen. Er is voortdurend

overleg gevoerd tussen school en MR betreffende de noodzakelijk maatregelen

rondom veiligheid en gezondheid.

Soest, juli 2022

Tessa Baas en Kenny van den Brink, secretaris MR,

Bastiaan Hemmen voorzitter MR.

CBS De Werveling.


