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Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van brede dorpsschool De 

Achthoek over het schooljaar 2021/2022. Het doel van dit verslag is om ouders en personeel 

te informeren over de activiteiten van de MR van het afgelopen schooljaar.   

Wat doet de MR?  
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet 

Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het 

onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie 

van de school over belangrijke schoolzaken. Bijvoorbeeld het formatieplan, begroting, 

verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en de jaarkalender.  

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies 

en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen zijn mening geven, 

instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag 

worden ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een 

aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en welzijn en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de 

MR is hij ook een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of 

opmerkingen. 

Samenstelling MR 2021/2022 
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Dit schooljaar heeft de MR 

besloten dat de directie geen standaard onderdeel uitmaakt van de MR en op verzoek 

deelneemt aan (gedeelten) van de vergaderingen. Dit geldt ook voor de voorzitter van de 

oudervereniging. 

Ieder lid wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. De MR van De brede dorpsschool De 

Achthoek bestaat uit 6 leden.  

  MR Sinds  Zittingstermijn  Herkozen  

Personeel Joyce de Klijn 2019/2020 2021/2022 Verleng zitting met één 
jaar tot 2022/2023 

 Femke Krauwel 2021/2022 2023/2024  

 Sandra Vissers  2020/2021 2022/2023 Verlaat de Achthoek: 
Opvolger Petra L’Abee 

Ouders Conny van de 
Schriek 

2017/2018 2020/2021 Opvolger 2022/2023: 
Gabriëlle van Oerle 

 Steven Schotanus 2020/2021 2022/2023  

 Jantine Meeuwisse  2021/2022 2023/2024  

 

Formeel is de zittingstermijn van een MR-lid drie jaar. De termijnen van de MR zijn zodanig 

afgestemd dat er elk schooljaar één plaats in de oudergeleding beschikbaar komt voor 

nieuwe kandidaten. Sandra Visser verlaat de Achthoek. Om de continuïteit van de 

personeelsgeleding te borgen zal Joyce de Klijn haar zittingstermijn met één jaar verlengen.  

Vergaderingen  
De MR van brede dorpsschool de Achthoek vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Indien nodig 

schakelt de voorzitter direct met de directie en kan er een extra vergadering ingepland 

worden. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de 

vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken 



besproken zullen worden die personen betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen 

schooljaar waren openbaar. Afgelopen jaar hebben geen (externe) ouders deelgenomen.  

De agenda van de MR-vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden 

actuele ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet, waaronder COVID-19 en het dit 

jaar gestarte 5 gelijke dagen rooster. Gedurende het schooljaar zijn er jaarlijks terugkerende 

onderwerpen waarvoor de MR zijn instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, 

het schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids.  

 

 

 

 

Impact op schooljaar 2021/2022 
Twee onderwerpen hebben een behoorlijke impact gehad op het schooljaar 2021-2022. 

COVID-19 heeft ook dit schooljaar tot een thuisonderwijs geleid. Stichting Delta en de brede 

dorpsschool de Achthoek hebben de richtlijnen van de overheid gevolgd. De kinderen 

hebben een aantal weken de lessen digitaal gevolgd. Ook zijn gedurende het gehele jaar 

een aantal geplande activiteiten anders gelopen dan oorspronkelijk gepland. 

Daarnaast heeft de verantwoordelijk schoolleider tijdens het schooljaar aangegeven om haar 

functie vacant te stellen. De MR is nadrukkelijk betrokken geweest in het samenstellen van 

een functieprofiel en had zitting in de selectiecommissie. Helaas heeft dit proces niet tot de 

invulling van de vacature geleid waardoor in schooljaar 2022/2023 een interim schoolleiding 

de Achthoek zal leiden. In de tweede helft van schooljaar 2022/2023 zal de vacature 

opnieuw worden uitgezet.  

Onderwerpen 
In het afgelopen schooljaar zijn de volgende onderwerpen met regelmaat door de MR 

besproken. 

Thuisonderwijs 

Het thuisonderwijs is besproken. Het algemene beeld is dat er steeds verbetering in het 

thuisonderwijs wordt doorgevoerd, mede op basis van feedback van ouders. De school heeft 

laten zien dat er flexibel ingespeeld kan worden op de behoefte van kinderen, ouders en 

leerkrachten op dat moment.   

Kwaliteit onderwijs  

Afgelopen jaar heeft de MR de kwaliteit van het onderwijs meerdere keren besproken. Dit op 

eigen initiatief, naar aanleiding van signalen van ouders en naar aanleiding van externe 

onderzoeken.  

Twee keer per jaar wordt het intern kwaliteitsdocument opgesteld. De uitkomsten zijn 

besproken in de MR. Daar waar nodig wordt er bijgestuurd. Het algemene beeld van het 

kwaliteitsonderzoek is dat de leerlingen goed tot bovengemiddeld presteren ten opzichte van 

de landelijke resultaten.  

Afgelopen schooljaar hebben de focus/prioritering op de basisvakken en het vormgeven van 

de instructiemomenten in de klas speciale aandacht gehad van de MR. Ook volgend jaar zal 

de MR regelmatig aandacht besteden om de voorgestelde verbetervoorstellen te toetsen.  

Data MR-vergaderingen 2021/2022 

9 september 2021 

30 november 2021 

10 maart 2022 

24 mei 2022 

4 juli 2022 



Communicatie 

Het afgelopen jaar heeft de MR de communicatie met ouders diverse keren besproken. Voor 

de MR belangrijke punten hierin zijn duidelijkheid, transparantie en frequentie in/van de 

algemene mededelingen.  

Daarnaast is veelvuldig gesproken om het Kind Ontwikkelplan (KOP) in de portfolio’s te 

verbeteren om voor de ouders een duidelijk beeld te scheppen over de ontwikkeling van het 

kind en om de effort van de leerkrachten behapbaar te houden.  

 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Dit is een algemeen klanttevredenheidsonderzoek vanuit stichting Delta. Ouders en kinderen 

geven aan tevreden te zijn over het onderwijs op de Achthoek. De uitkomsten zijn: 

Tevredenheid kinderen (vanaf 9 jaar) 
 

Algemene tevredenheid  8,2 

Welbevinden  7,5 

Ervaren veiligheid  8,3 

Aantasting veiligheid  8,7 

Hoe vind je het op school?  8,3 

Hebben jullie een leuke klas?  7,7 

Ben je tevreden over wat je leert op school?  8,1 

Vind je de regels op school duidelijk?  8,6 

Ben je tevreden over de uitleg van de juf of meester?  8,9 

Vertelt de juf of meester duidelijk wat je goed of fout doet?  8,0 

Helpt de juf of meester je goed als dat nodig is?  9,0 

Welk rapportcijfer geef je de school?  8,6 

 
Tevredenheid ouders   
 

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) 

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?  8,8 

Hoe veilig voelt uw kind zich op school?  8,7 

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?  8,4 

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school? 8,3 

Onderwijsproces 

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leer op school?  7,6 

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?  7,7 

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te 
ontwikkelen? 

7,2 

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? 8,4 

Informatie en communicatie 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school 
gebeurt? 

7,6 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 7,9 

Onderwijsproces 

Welk rapportcijfer geeft u de school?  8,1 
 



De MR vindt het belangtijk om met ouders in gesprek te blijven, te gaan over de 

tevredenheid. De uitkomsten van het onderzoek geven wellicht een vertekend beeld 

vanwege de response rate en/of de opzet van het onderzoek.  

Ambitieplan 
Het ambitieplan wordt jaarlijks herijkt en besproken met de MR.  

Jaarverslag MR 

Jaarlijks is de MR verplicht een jaarverslag te schrijven. Dit verslag is besproken in de MR en 

wordt gepubliceerd. Mochten daar vragen over zijn, laat het ons weten. 

Schoolgids. 

De schoolgids is verstuurd, besproken en akkoord bevonden door de MR. 

Schoolkalender is verstuurd, besproken en akkoord bevonden door de MR 

Begroting 2020-2021 

De begroting is besproken en akkoord bevonden door de MR. Delta Onderwijs heeft voor 

een andere werkwijze gekozen ten opzichte van voorgaande jaren. Er wordt nu meer 

bovenschools gefinancierd/geregeld, waardoor de lokale begroting slechts een summiere 

begroting betrof. Het is lastig om een goedkeuring te geven op alleen de resultatenrekening. 

Aan de andere kant heeft de MR van de directie begrepen dat budgetverzoeken in worden 

goedgekeurd.  

NPO Gelden 

De MR heeft goedkeuring gegeven op de besteedde NPO gelden voor 2021/2022 en de 

plannen voor 2022/2023 

Vooruitblik 2022/2023 
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR zal komend schooljaar verder 

gewerkt worden aan de verdere professionalisering van de MR. Komend jaar zal er kritisch 

gekeken worden naar taken en verantwoordelijkheden.  

Het team van de Achthoek zet in op onderwijs vanuit een doorlopende ontwikkelingslijn. Het 

streven is dat ieder kind zich ontwikkelt naar zijn eigen potentieel. Ook het komende 

schooljaar, zal de vormgeving en organisatie van deze visie op de huidige manier verder 

gaan en zal er continu gekeken worden naar het door ontwikkelen en verbeteren van het 

huidige aanbod. Zoals ook afgelopen jaar zal de kwaliteit van onderwijs (in de brede zin van 

het woord) en het jaarplan een vast agendapunt zijn.  

Daarnaast zal de MR blijven toetsen aan de communicatie (van de kind ontwikkeling) en 

betrokken zijn bij de sollicatieprocedure van de nieuwe verantwoordelijk schoolleider. 

De volgende MR-vergaderdata zijn gepland: 

• 20 september 2022 

• 24 november 2022 

• 2 maart 2023 

• 23 mei 2023 

• 20 juni 2023  

De jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn:  

• Jaarlijks terugkerende onderwerpen  

• Formatieplan 

• Jaarverslag MR voorgaand schooljaar  



• Schoolgids huidig jaar 

• Schoolgids volgend jaar.  

• Vrijwillige ouderbijdrage  

• Vasstellen jaarplanning  

• Taakverdeling MR 

• Schoolkalender vaststellen  

• Vasstellen jaarbegroting 2022 

• Begroting nieuwe jaar 2022/2023 

Als u een vergadering wilt bijwonen dan kan dat uiteraard. Laat het ons dan vooraf even 

weten.  

Den Hout, 31 juli 2022 

Steven Schotanus  

(voorzitter MR) 


