
Jaarverslag MR 2021-2022 

Als MR zijn we ook het afgelopen jaar betrokken geweest bij en geïnformeerd over 

belangrijke zaken op school.  

Uit het jaarplan 2021-2022 heeft de MR aan het begin van het schooljaar een aantal 

speerpunten geselecteerd om gedurende het schooljaar te volgen en te 

bespreken.   

Rekenen: Jasper heeft als rekencoördinator in opleiding iedere vergadering de MR 

betrokken bij de ontwikkelingen. Zo heeft er een studiedag plaatsgevonden om het 

EDI-rekenmodel te herhalen. Daarnaast is er een werkgroep gevormd om onderzoek 

te doen naar een passende nieuwe rekenmethode en om de implementatie 

daarvan te bekijken. De MR heeft met name over dat laatste kritische vragen 

gesteld, met betrekking tot de grote overstap voor kinderen. 

Ook hebben er audits plaatsgevonden en wordt er extra aandacht besteed aan 

automatiseren.  

Schooltijdenonderzoek: 

Er is een extern bureau betrokken geweest bij het onderzoek. Zij hebben ouders 

voorgelicht middels een digitale informatiebijeenkomst. Hierbij zijn alle mogelijke 

opties, voor- en nadelen aan bod gekomen. Daarna heeft er een enquête plaats 

gevonden onder ouders en leerkrachten. Deze resultaten zijn door het bureau 

teruggekoppeld via een verslag en een digitale bijeenkomst met de werkgroep 

(bestaande uit ouders en leerkrachten). Ook heeft er een koffie-thee-uurtje rondom 

dit thema plaatsgevonden. Uiteindelijk is de keuze gemaakt voor een continu-

rooster van 08.30 - 14.30 uur, met een woensdag tot 12.30 uur. 

Om het probleem van de kinderopvang na schooltijd op te lossen, heeft school 

tevens onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een eigen BSO. Ook bij dit 

traject is de MR nauw betrokken geweest. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een 

VSO en BSO voor drie dagen in de week.  

Daarnaast waren ook de gevolgen van Corona het afgelopen jaar nog merkbaar. 

De MR is betrokken geweest bij het opstellen en volgen van het NPO (Nationaal 

Programma Onderwijs) en de besteding van de NPO-gelden. Angela heeft 

daarover iedere MR-vergadering een update gegeven en waar nodig tussendoor, 

overleg gehad met de MR. X 

Natuurlijk was daar ook het grote jubileumfeest. De MR is steeds actief geïnformeerd 

over en betrokken geweest bij alle ontwikkelingen. Daarbij is er extra aandacht 

geweest voor de financiën en de organisatie. 

Verkeersveiligheid. 

De verkeersveiligheid rondom school, blijft een belangrijk punt. De 

verkeerswerkgroep bespreekt dan ook twee keer per jaar de voortgang met de MR. 

Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders: 

Mooie score van de leerlingen. Door ouders te weinig ingevuld. De OMR stelt voor 

om bij een volgende enquête een Parro-bericht ter herinnering te sturen (en 

eventueel een oproep door OR in de groepsapp).  



Corona: We hebben hier het afgelopen jaar ook weer mee te maken gehad. Met 

name het thuisonderwijs i.v.m. quarantaines speelde hierbij een grote rol. Door de 

OMR zijn vragen gesteld over schooltijden bij een hele klas thuis. Die zijn bewust 

korter dan de normale schooldagen, in verband met de concentratie van de 

kinderen en het lang afhankelijk zijn van een scherm.  

Cultuuronderwijs: Er is een vragenlijst naar de Cultuurcoördinator gegaan over de 

stand van zaken op De Hoge Waai. Tevredenheid bij MR wat betreft aanpak en 

aanbod.  

De MR-leden lezen ook ieder jaar mee met de schoolgids voor het komende 

schooljaar. Zij stellen hierover vragen en geven advies.  

Het bestuur sluit een aantal keren per jaar aan bij de vergadering van de MR. Bij de 

start van het jaar voor een ambitiegesprek en in mei en juni met betrekking tot de 

financiën. De cijfers worden dan toegelicht en uitgelegd.  

Ten slotte is het SchoolOndersteuningsProfiel besproken met de IB-er Sacha. Dit is ons 

profiel betreffende Passend Onderwijs, waarin school aangeeft welke maatregelen 

zijn kunnen treffen en bieden met betrekking tot Passend Onderwijs.  

Dit krijgt volgend jaar een vervolg. 

In februari hebben we afscheid genomen van Daisy van der Weijden en als nieuw 

Mr-lid Marscha van Dinteren mogen verwelkomen. 

Ook René de Meijer heeft zijn MR-taken beeÏndigd. 

We willen hen beiden bedanken voor hun enthousiasme, betrokkenheid en inbreng 

tijdens de vergaderingen.  

Instemming en advies: 

Het afgelopen jaar hebben we betreffende de volgende zaken instemming en/of 

advies uitgebracht. 

- Formatie 

- Protocol Didactisch Handelen 

- R, I & E 

- Begroting van het bestuur 

- Schoolgids 

- Jaarplan van de school  

 


