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Inleiding
Voor zover bekend het eerste schooljaar dat de MR een jaarverslag schrijft. Het is een turbulent jaar
voor de MR geweest, waarbij we goed begonnen en gelukkig ook weer in stijgende lijn eindigen.

Activiteiten
We zijn dit schooljaar begonnen met twee nieuwe PMR-leden: Jasper van Heesewijk en Andreas
Driessen. Gezamenlijk hebben we een start gemaakt om ons te verdiepen wat het doel is en de taken
zijn van een MR. We constateerden dat in het verleden veel casuïstiek is besproken in de MR en
samen met de voormalige schoolleiding en willen onze aandacht verleggen naar beleidsmatige
kwesties. We hebben vervolgens ook gezamenlijke speerpunten verkend. Ook hebben we onderling
dossierhouders gekozen, zodat een MR-lid zich kan specialiseren op bepaalde onderwerpen.
Dit heeft er toe geleid dat ter bespreking van de begroting één MR-lid zich daar inderdaad in heeft
verdiept en voorafgaand aan de formele vergadering een voorbereidend gesprek heeft gehad met SL.
In november 2021 raakte de samenwerking tussen MR en de SL in moeilijk vaarwater. De geplande
vergadering in januari 2022 vond met maar een deel van de MR-leden plaats. De SL heeft een externe
adviseur ingeschakeld om het systeem van medezeggenschap op de school weer op de rit te krijgen.
Dat heeft er toe geleid dat er in januari en februari gesprekken hebben plaatsgevonden met deze
externe adviseur en respectievelijk de SL, de OMR en PMR apart. Daarna heeft deze externe adviseur
een gesprek met z’n allen begeleid. Deze externe adviseur heeft de SL en de MR suggesties gegeven
hoe we de medezeggenschap op school kunnen professionaliseren en formaliseren. Hiermee zijn we
aan de slag gegaan en dat heeft er toe geleid dat we in april nog twee, en in mei en juni ieder één
vergadering hebben gehad in een vernieuwde, formelere structuur. Zo moet onder andere bij het
opstellen van de agenda van een MR-overleg helder zijn of stukken ter informatie, ter advisering of ter
instemming aan de MR worden voorgelegd. Vervolgens worden de gegeven adviezen en genomen
besluiten kenbaar gemaakt in de notulen. We hopen dat we deze ontwikkelingen en nog anderen
volgend jaar te kunnen voortzetten.

Cijfers
Vergaderingen: 1. 20 september 2021 2. 4 oktober 2021

3. 25 oktober 2021 4. 15 november 2021
5. 22 november 2021 6. 28 of 29 november 2021
7. 31 januari 2022 8. 4 april 2022
9. 21 april 2022 10. 16 mei 2022
11. 17 juni 2022

Leden: PMR OMR
Jasper van Heesewijk Robert van den Bout
Andreas Driessen Alice Overduin
Emmanuelle Commendeur (tot
januari 2022). Sinds mei 2022
Marie-Louise Woudstra

Bastiaan van Delft-Prak (tot juni
2022)

Afkortingen



MR Medezeggenschapsraad
SL Schoolleiding
PMR Personeelsgeleding van de MR
OMR Oudergeleding van de MR
WMS Wet medezeggenschap op scholen


