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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2021-2022 van de medezeggenschapsraad (MR) 

van Rkbs De Spoorzoeker te Kerkrade. Door middel van dit jaarverslag 

willen wij u op de hoogte brengen van de activiteiten van de MR. In dit 

verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording af over de 

activiteiten en de resultaten van het schooljaar 2021-2022. Wij wensen u 

veel leesplezier. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding 

van dit verslag dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen. 

De MR heeft instemmings- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de 

schoolleiding adviseert en/of, na overleg, instemming verleent of onthoudt 

aan voorstellen van de schoolleiding. Om die reden woont de directeur van 

de school, mevrouw Christel Withaar zoveel als mogelijk de MR-

vergaderingen bij. 

In schooljaar 2021-2022 heeft de MR 5 keer vergaderd. Dit jaar zijn 

uiteenlopende zaken aan de orde gekomen. Een aantal onderwerpen keren 

standaard terug of staan jaarlijks op de agenda. 

Net als dit jaarverslag zijn ook de notulen van de MR, die een goede indruk 

geven van alle besproken zaken, deels openbaar. Deze notulen kunt u 

opvragen bij de MR via e-mailadres mr.rkbsdespoorzoeker@movare.nl. Via 

dit e-mailadres kunt u ook contact met ons opnemen als u opmerkingen 

en/of vragen heeft. 

Schooljaar 2021-2022 was wederom een schooljaar waarin we te maken 

kregen met corona. Dit jaar geen lockdown maar wel een verlengde 

kerstvakantie. Net zoals vorig schooljaar moesten veel leerlingen, leraren 

en volledige klassen in quarantaine.  

 

Namens de MR, 

Marieke Reuters-Gorissen - Voorzitter MR De Spoorzoeker 
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De Wet medezeggenschap op scholen 

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan van 

medezeggenschapsraden (MR'en) van scholen in het primair en voortgezet 

onderwijs in Nederland. Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2007. 

Onder de WMS is het instellen van een MR verplicht.  

Een medezeggenschapraad dient te bestaan uit een even aantal leden 

evenredig verdeeld over personeel en ouders. Leden van de MR worden 

gekozen. 

 

De Medezeggenschapsraad 

De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – 

formeel – overleggen over het beleid van De Spoorzoeker.  

De MR bespreekt met de directie (het zogenaamd bevoegd gezag) alle 

zaken die de school aangaan. Anders dan bijvoorbeeld de Oudervereniging, 

heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het verlenen van instemming of het 

geven van advies).  

De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of 

advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit neemt. 

 

De leden van de MR 

De MR in schooljaar 2021-2022 bestond uit 6 leden: 3 vertegenwoordigers 

van de ouders (oudergeleding) en 3 vertegenwoordigers van de 

leerkrachten (personeelsgeleding).  

Voor het schooljaar 2021-2022 was de samenstelling als volgt: 

Oudergeleding: 

1. Daniëlle Mommertz 
2. Chantal Steins 

3. Marieke Reuters-Gorissen (voorzitter) 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Medezeggenschapsraad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisonderwijs_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voortgezet_onderwijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voortgezet_onderwijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/2007
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Personeelsgeleding: 
 

1. Lesley Hartsteen (penningmeester) 
2. Henriette Oostenbach 

3. Frederique van Thoor 

 

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

een MR vergadering bij te wonen. U kunt zich twee weken voor de 

vergadering aanmelden door een e-mail te sturen naar 

mr.rkbsdespoorzoeker@movare.nl. 

 

MR budget  

Ieder schooljaar heeft de MR een eigen budget ter beschikking. Dit budget 

kan besteed worden aan bv. het volgen van cursussen voor de MR leden. 

Als het budget niet opgemaakt wordt, besteedt de MR van RKBS De 

Spoorzoeker het restant aan school. Zo is er in schooljaar 2021-2022 een 

deel van het MR budget wederom besteed aan het schoolplein, ook krijgen 

de leerlingen een verrassing (frietjes en/of een ijsje) aan het begin van 

het nieuwe schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

Afgelopen schooljaar zijn diverse zaken aan ons voorgelegd en door ons 

besproken. Hieronder zullen wij de belangrijkste onderwerpen kort 

bespreken. 

 

Schoonmaak 

Het schoonmaken binnen de school blijft een aandachtspunt. De toiletten 

worden goed schoongehouden. Het schoonmaken van de vloeren blijft 

beneden de maat. Het schoonmaken is een vast agendapunt. 

 

Klimaatbeheersing/luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit en klimaatbeheersing binnen het gebouw voldoen niet. 

Het is erg warm in de zomer en de lucht is erg droog. We zijn i.a.v. 

gegevens van de Universiteit Maastricht en Movare die een onderzoek 

hebben ingesteld. De klimaatbeheersing en luchtkwaliteit is een standaard 

agendapunt. I.v.m. de hitte geeft de MR akkoord voor een tropenrooster 

in de laatste schoolweek. Er zal echter een structurele oplossing moeten 

komen. Ook de klimaatbeheersing blijft een vast agendapunt. 

 

Schoolplein 

Het schoolplein gaat dit schooljaar grondig gerenoveerd worden. Er is een 

definitief akkoord van de gemeente om de kiss & ride voor de helft bij het 

schoolplein te betrekken. De oude ingang van de kiss & ride moet blijven 

bestaan omdat het Wauwelpad bereikbaar moet blijven. De gemeente en 

KOP financieren mee. 

 

Personeel 

Tijdens de vergaderingen wordt de MR veel geïnformeerd over het 

personeel van De Spoorzoeker. Zo wordt het vermeld/besproken als er  
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iemand wordt aangenomen, iemand vertrekt of met pensioen gaat. De 

formatie wordt ook in de MR besproken. Betreffende de procedures 

omtrent de formatie heeft de personeelsgeleding een instemmingsrecht en 

de oudergeleding adviesrecht. Einde van dit schooljaar gaat één leerkracht 

met pensioen. De personeelsgeleding van de MR geeft akkoord voor het 

formatieplan. 

 

NPO-gelden 

Met ingang van dit schooljaar (2021-2022) krijgen scholen de beschikking 

over zogenaamde NPO-gelden (NPO = Nationaal Programma Onderwijs). 

Scholen kunnen met deze gelden leerlingen en leerkrachten helpen om 

leervertragingen en andere corona-gerelateerde problemen aan te 

pakken. De Spoorzoeker kiest ervoor om deze gelden vooral te besteden 

aan extra handen voor in de klas (denk aan extra leerkrachten en 

ondersteuners) maar ook aan extra ondersteuning op het sociaal-

emotionele vlak voor de leerlingen. De MR gaat akkoord met het NPO-

plan. 

 

Werkdrukmiddelen 

Ieder jaar krijgt school een bedrag vanuit de overheid om in te kunnen 

zetten om de werkdruk te verlagen. Er wordt wederom voor gekozen om 

deze middelen in te zetten voor twee gymdocenten. De MR geeft 

goedkeuring voor het werkdrukmiddelenplan. 

 

Begroting 

De begroting voor komend schooljaar is aan de MR gepresenteerd. Hierin 

wordt vermeld hoeveel geld de school te besteden heeft en waaraan het 

wordt besteed. De MR geeft goedkeuring voor de begroting. 
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Visie traject groep 1/2/3 

De overgang van groep 2 naar groep 3 valt veel leerlingen zwaar. 

Leerlingen in groep 3 hebben nog veel behoefte aan beweging. De 

Spoorzoeker zet een traject in om deze overgang soepeler te laten 

verlopen. Dit houdt in dat in de middagen leerlingen van de groepen 2 en 

3 gemengd worden en samen onderwijs krijgen op een meer speelse 

manier. Dit nieuwe traject wordt door leerkrachten en ouders positief 

ontvangen.  

 

Begeleiding schoolreisje door ouders van MR en OV 

Ieder jaar zijn er rondom het schoolreisje (ontevreden) geluiden te horen 

over de werkwijze dat MR en OV leden voorrang hebben bij de begeleiding 

van de schoolreisjes. In samenwerking met Christel Withaar geven we 

ouders/verzorgers de gelegenheid om te reageren per e-mail naar de MR 

zodat we het beleid eventueel kunnen aanpassen. Er komen drie reacties 

binnen: één positieve reactie (deze ouder is het eens met het beleid), één 

negatieve reactie (deze ouder is het niet eens met het beleid) en één 

reactie van een ouder die aangeeft dat er meerdere vrijwilligers op school 

zijn zoals de luizenmoeders, die hierbij worden vergeten. Er wordt 

besloten om voortaan alle vrijwilligers voorrang te geven bij het 

begeleiden van schoolreisjes. Als er te veel gegadigden zijn zal er geloot 

worden, zijn er te weinig zal aanvulling worden gevraagd bij de overige 

ouders/verzorgers. 

 

 

 

 

 


