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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van BS De Wegwijzer uit Tilburg. Dit 
jaarverslag betreft het ‘bijzondere’ schooljaar 2020-2021 en is opgemaakt door de voorzitter van de 
MR. Het verslag wordt in het eerste MR-overleg van het nieuwe schooljaar 2021-2022 geagendeerd 
en ter goedkeuring aan de leden van de MR aangeboden. 
De MR van De Wegwijzer bestond in het schooljaar 2020-2021 uit de volgende leden: 
 

- Amber Schaapveld Personeelsgeleding 
- Angelique de Ridder Personeelsgeleding 
- Verdyne de Windt Personeelsgeleding 
- Bart de Cock  Oudergeleding, voorzitter 
- Jonneke Nijman Oudergeleding 
- Christi Korbee  Oudergeleding, secretaris 

 
In vogelvlucht 
Het schooljaar is goed van start gegaan. Na een periode van vergaderen via TEAMS in het vorig 
schooljaar kan de MR weer fysiek vergaderen. Aan het eind van vorig schooljaar heeft de MR afscheid 
genomen van haar voorzitter Dagmar Eskens. Haar plaats is namens het team ingenomen door 
Angelique de Ridder. In het eerste overleg van het nieuwe jaar is afscheid genomen van Frank van 
Oosterhout. Ook hiervoor is een nieuw lid geworven namens de ouders, Jonneke Nijman. 
De rol van voorzitter is overgenomen door Bart de Cock. Christi Korbee vervult ook dit jaar de rol van 
secretaris. 
De MR heeft in het schooljaar 2020-2021 10 keer vergaderd. Ten opzichte van de jaarplanning is één 
vergadering extra gehouden in verband met het vaststellen van de begroting. Alle vergaderingen zijn 
bijgewoond door de voltallige MR. Per vergadering is een verslag opgesteld. Het verslag is steeds in 
het eerstvolgend overleg vastgesteld. 
Ook dit schooljaar is het overgrote deel van de vergaderingen gehouden via videoconferentie. Dit in 
verband met de maatregelen rondom COVID-19. Ondanks deze beperkende maatregelen heeft de 
MR het afgelopen jaar efficiënt en doelmatig gefunctioneerd. Op alle onderwerpen die daarom vragen 
zijn steeds tijdig en goed afgewogen adviezen en instemmingen uitgebracht. 
 
Communicatie 
De MR heeft in het schooljaar 2020-2021 om de twee vergaderingen door middel van een mededeling 
een terugkoppeling gegeven van haar activiteiten aan de achterban (ouders en team). Dit is conform 
haar doelstelling. 
Bij het ontwikkelen van de nieuwe website van de school is de MR nauw betrokken geweest. Het 
vernieuwen, moderniseren en actualiseren van de inhoud van de website was een grote wens van de 
MR. Onder andere door het intensief testen van de proefversie heeft de MR haar wensen en 
aanbevelingen ingebracht. De nieuwe website functioneert goed en wordt door de MR gebruikt om 
ook haar achterban te informeren. 
Nadat er veel reacties binnen kwamen over het nieuwe lesrooster (voor het schooljaar 2021-2022) is 
aanvullend een korte enquête uitgezet om de voorkeur van de ouders te peilen. 
Ook via de schoolapp en nieuwsbrief zijn ouders bij enkele specifieke onderwerpen gevraagd hun 
input of mening in te brengen. Bijvoorbeeld over de inrichting van de schoolomgeving. 
Daar waar specifieke feedback gevraagd werd van het team is dit steeds in het regulier teamoverleg 
gebeurd. 
Communicatie met directie, GMR en Xpect Primair heeft veelal digitaal plaats gevonden via 
mailverkeer. De MR gebruikt hiervoor haar eigen mailadres en postvak. 
 
Verkiezingen 
Voor de MR waren er een drietal verkiezingen van belang in het afgelopen schooljaar. In verband met 
verhuizing werd op het eind van het jaar afscheid genomen van Christi Korbee onze secretaris. Om 
haar plaats op te vullen zijn onder de oudergeleding verkiezingen gehouden. Max Koijen zal vanaf het 
komend schooljaar namens de oudergeleding zitting nemen in de MR. 
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Daar Christi ook namens de oudergeleding van BS De Wegwijzer zitting had in de GMR, moest ook 
daarvoor vervanging worden gezocht. Bart de Cock zal vanaf komend schooljaar de oudergeleding 
van BS De Wegwijzer in de GMR vertegenwoordigen. 
Tenslotte waren er verkiezingen bij de Ondersteuningsplanraad van Plein 013. Hiervoor heeft de MR 
haar stem uitgebracht op haar favoriete kandidaat. Namens BS De Wegwijzer heeft geen ouder zich 
kandidaat gesteld voor de verkiezingen. 
 
Belangrijke onderwerpen 
Het aan het begin van het schooljaar vastgestelde activiteitenplan in gedurende het gehele schooljaar 
als leidraad gehanteerd voor het opstellen van de agenda van de maandelijkse MR-vergaderingen. In 
het activiteitenplan zijn alle onderwerpen opgenomen die horen bij een volledige jaarcyclus, zoals 
begroting, formatieplan, onderwijstijd en lesrooster, schoolgids, et cetera. 
Het onderwerp duurzaamheid is tweemaandelijks geagendeerd. Hierbij is onder andere gesproken 
over de inrichting van een veilige en uitdagende schoolomgeving, de klimaatbeheersing in de school 
en het terugdringen van de afvalstroom. 
 
Vanwege de Coronapandemie en de daarbij behorende door de overheid afgegeven richtlijnen zijn 
wanneer nodig Kwaliteitskaarten opgesteld. Deze beleidsstukken zijn steeds aan de MR voorgelegd 
voor instemming. Daar het hier vaak ging om maatregelen die op korte termijn of per direct moesten 
worden ingevoerd heeft de MR deze stukken veelal via onderling mailverkeer behandeld. 
 
In de maart-vergadering heeft de MR stil gestaan bij het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. 
Welke extra hulpmiddelen en voorzieningen zijn er voor leerkrachten? Hoe worden die voorzieningen 
aangeboden en op welke wijze wordt daarover gecommuniceerd? Geconstateerd werd dat 
bijvoorbeeld het raadplegen van de ‘55+ coach’ slechts sporadisch plaats vindt en dat dit mede 
veroorzaakt wordt door de onbekendheid van het bestaan ervan. Op welke manier de duurzame 
inzetbaarheidsuren in te kunnen zetten is ook onduidelijk voor personeel. 
 
In de vergaderingen van april en juni heeft de MR gediscussieerd over de wijze waarop 
Talentonderwijs op onze school en op andere scholen wordt vormgegeven. Vanwege de specifieke 
problematiek van dit onderwerp heeft de MR zich laten informeren door Heidi Baars, die namens BS 
De Wegwijzer nauw betrokken is bij de ontwikkelingen op dit gebied. 
 
Ten slotte 
In het laatste overleg van het schooljaar 2020-2021 heeft de MR teruggekeken op de ontwikkelingen 
van het afgelopen jaar. Algemeen wordt geconcludeerd dat: 

• De MR heeft, ondanks de perikelen rondom Corona, goed haar werk kunnen doen; 

• Vergaderen via videoconferentie is doelmatig en effectief. Besloten is om ook volgend jaar 
een deel van de vergaderingen op die manier in te vullen; 

• Zowel de belangen van het team als dat van de ouders zijn evenwichtig behartigd. De MR-
leden zijn kritisch, maar positief ingesteld. Hierdoor staat het gemeenschappelijk belang, het 
bewaken van de kwaliteit van onderwijs in een fijne en veilige omgeving steeds voorop; 

• De communicatie naar de ouders is verbeterd, maar het bereiken van grote groepen ouders 
en de interactie tussen ouders en MR blijft de nodige aandacht vragen. 

 
De MR staat klaar voor het nieuwe schooljaar. 
 
Voor akkoord: 
Tilburg, 29 september 2021 
 
 
Secretaris 


