
Jaarverslag MR Waayer Tiel 

Beste ouders, 

Laten we dit jaarverslag beginnen met ons voor te stellen. De medezeggenschapsraad van onze 

school bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Namens het team zitten Jolanda Roodenburg, 

leerkracht van groep 8 en Sandra Rolvink, leerkracht van groep 7, in de MR. De ouders worden 

vertegenwoordigd door Pim Steenbergh, vader van Alex en Justus uit groep 8 en groep 6. En Mea 

den Boer, moeder van Xavi uit groep 6.  

De MR vergadert om de 6 weken met de directie en heeft als belangrijkste taak een kritische partner 

te zijn als het gaat over beleid van de school. Met dit jaarverslag hopen we u een beeld te geven van 

wat het afgelopen jaar zoal aan bod is gekomen. 

Helaas stond ook 2021 in het teken van Corona en hebben onze vergaderingen vooral online plaats 

gevonden. Elke vergadering is het beleid rondom Corona aan bod geweest: Zaken als de kwaliteit van 

het online lesgeven, het beleid rondom hygiëne of de vervanging van leerkrachten bij ziekte zijn met 

elkaar besproken.  

De regering stelde verschillende subsidies beschikbaar die de scholen mochten inzetten om de 

Corona achterstanden weg te kunnen werken. We hebben gezien dat de school veel heeft ingezet 

om dat voor elkaar te krijgen. Maar hebben ook gezien in de data dat die achterstanden vergeleken 

met de landelijke gegevens niet zo ernstig waren. Een groot compliment voor het team hoe zij onze 

kinderen les hebben kunnen geven en hoe ze er ook voor zorgden dat de basisvakken reken, lezen en 

taal op peil bleven.    

Ook subsidies vanuit het Samenwerkingsverband om leerlingen met specifieke hulpvragen extra te 

kunnen begeleiden, zijn effectief ingezet. Vanuit de subsidie “Extra handen in de klas” werden onder 

andere Jesper en Simone ingezet in verschillende groepen.  

We hebben ook kritisch gekeken naar de budgetten die beschikbaar zijn voor de school. De financiële 

huishouding is op orde. Punt van aandacht had het aantal FTE dat er voor directie hoorde te zijn op 

basis van de beschikbare gelden. Het bleek dat de Waayer op directie uren te veel gebruikte. Eric 

heeft hierin open kaart gespeeld met de MR, het bleek dat we hierin geen oplossing konden 

bedenken. Een natuurlijke oplossing kwam toen Eric voor de zomervakantie aangaf een nieuwe 

uitdaging aan te gaan naast de Waayer, op de Moespot. Deze uitdaging is hem ook vanuit de MR 

gegund en zorgde ervoor dat het overschot aan directie uren opgelost was. 

 

Ook voor 2022 zal de MR betrokken worden bij beleidsmatige stukken. Stukken die van invloed 

kunnen zijn op de dagelijkse gang van zaken in de school. Zaken die van directe invloed kunnen zijn 

op het onderwijs aan uw kind(eren). Wij blijven met een kritische, maar op een positief gestoelde 

wijze, meedenken, meekijken en meepraten over de Waayer.  

Heeft u vragen of opmerkingen, we zijn bereikbaar via mr.waayer@opo-r.nl  

Wellicht heeft u interesse om ook deel te nemen aan de MR?  

U bent van harte welkom om mee te kijken en luisteren tijdens de vergaderingen.  

 

We horen heel graag van u! 

Mea, Pim, Jolanda en Sandra 
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