
Jaarverslag MR 2021 -2022  Bs De Verrekijker - Ell 

Hieronder volgt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van Bs De Verrekijker van schooljaar 
2021-2022. Het verslag is opgesplitst in een aantal delen; 

- de korte feiten; 
- de basis van de MR-overleggen; 
- de belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest. 

 
De feiten 
 
Wie en wat: 
Nicole Camp - voorzitter en secretaris (personeelsgeleding) 
Bianca Otten - algemeen (personeelsgeleding) 
Maurice Stals - algemeen (oudergeleding)  
Monique Rademakers – notulist (oudergeleding) 
Ivo Thijssen –adviserend lid, zorgt voor de terugkoppeling vanuit de Directie Overleggen (DO’s) van 
SPOLT   
 
Aantal overleggen: 
De MR heeft in 2021-2022 zes keer vergaderd, te weten in oktober, november, januari, maart, juni en 
juli. Vanwege de coronasituatie, heeft de helft van de vergaderingen op de digitale manier (vanuit 
huis) plaats gevonden via Google Meet. Dit is naar tevredenheid verlopen, zodat we besloten hebben 
om deze manier van vergaderen voort te zetten (combinatie van 3 fysieke en 3 digitale 
bijeenkomsten).  
 
De basis 
 
De vergaderingen van de MR hebben een vaste structuur met een aantal terugkomende 
onderwerpen. Deze onderwerpen worden vastgesteld in het jaarplan van de MR, tijdens de eerste 
vergadering: 
 

• Opening en vaststellen agenda/bepalen status actiepunten 

• Behandelen ingekomen stukken 

• Mededelingen, stand van zaken team, MR, OR, GMR,  

• Formele onderwerpen 

• Lopende onderwerpen 

• Actielijst aanvullen en sluiting 
 
De formele onderwerpen vormen het fundament van de MR. Dit zijn de onderwerpen, waarbij 
documenten worden besproken die informatief van karakter kunnen zijn, alsmede een aantal 
documenten waar instemmingsrecht op van toepassing is.  
Gedurende het schooljaar worden de formele onderwerpen in een logische volgorde behandeld, 
zoals het bespreken van de begroting in november/december, het vaststellen van het 
vakantierooster in februari en het bespreken van de schoolgids en het schoolontwikkelplan in 
juni/juli. Ook worden de managementrapportages regelmatig besproken.    
 
Belangrijkste onderwerpen 
Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens de 
overlegmomenten van de MR tijdens het schooljaar 2021-2022.  
 
  



Coronapandemie 
Hoewel het schooljaar rustig van start gegaan is, werd het uiteindelijk wederom een enerverend 
schooljaar in verband met de coronasituatie. Gezien de voortdurende coronamaatregelen, was alles 
erop gericht om het primaire proces zo goed mogelijk draaiende te houden. Dat kostte heel veel 
moeite en energie. Daardoor is er niet voldoende tijd geweest om te werken aan het 
schoolontwikkelplan. Er is in beeld gebracht, wat de huidige stand van zaken was en wat er haalbaar 
was om op korte termijn mee aan de slag te gaan. We liggen op koers, maar er moet voor gezorgd 
worden, dat we daar ook blijven staan. Een aantal zaken is wel opgepakt: nieuw meubilair (januari 
2023), klimtoestel, schrijfmethode. Een aantal andere punten worden uitgesteld, bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van groep 2-3. In oktober 2022 is het schoolontwikkelplan goedgekeurd door de MR. 
Vanwege de pandemie is een aantal activiteiten niet doorgegaan of in een aangepaste vorm 
doorgegaan (rekening houdend met de corona-regels van dat moment). Wederom mochten ouders 
en andere derden tijdelijk niet meer op school komen. Helaas zijn er door de coronamaatregelen ook 
beperkingen geweest voor de invulling van de thema’s gedurende het schooljaar, maar gelukkig is er 
op veel creatieve manieren toch invulling aan de thema’s gegeven. Oudergesprekken hebben vaak 
digitaal plaatsgevonden. Het naar huis sturen van een hele groep vond steeds plaats na overleg met 
de GGD. Er is geregeld, dat het thuiswerk dan zo snel mogelijk opgestart kon worden. In de loop van 
het schooljaar werd er door de steeds verder doorgevoerde versoepelingen weer steeds meer 
mogelijk. In ieder geval konden de schoolreis, eindkamp groep 8 en de musical dit jaar wel weer 
doorgaan. 
NPO (Nationaal Plan Onderwijs): plan van het ministerie om extra gelden ter vertrekken om 
eventuele opgelopen achterstanden in het primair onderwijs weg te werken. Uit de medio-toetsing is 
gebleken, dat de achterstanden nog steeds meevallen. De gelden zijn dit schooljaar vooral ingezet 
voor de inzet van onderwijsassistenten (2x). Ook worden deze ingezet voor scholing LIST, Horeb en 
vraag gestuurd leren. 
 
Educatief partnerschap 
Deze groep is opgestart gedurende het schooljaar en heeft geen instemmingsrecht en adviesrecht, 
maar heeft als taak om samen met de school na te denken over lopende en toekomstige 
schoolontwikkelingen (o.a. mijn rapportfolio en communicatie). Tijdens de MR vergaderingen, zal Ivo 
verslag uitbrengen van de ontwikkelingen en dit zal ook opgenomen worden in de Verrekijker 
nieuwsbrieven. 
 
Verkeer rondom de school 
Er is een gesprek geweest met de gemeente Leudal, de situatie is in beeld gebracht maar de 
gemeente heeft aangegeven, dat ze van plan zijn  om schoolzones te maken bij alle scholen in Leudal 
(januari 2024). In de tussentijd is er niets mogelijk. Bij ouders wordt de verkeersveiligheid rondom de 
school regelmatig opnieuw onder de aandacht gebracht. 
 
Vervangingsproblematiek 
Helaas zijn er hierdoor ook af en toe groepen naar huis gestuurd gedurende het schooljaar, als er 
écht geen vervanging of samenvoeging van groepen mogelijk was. Gelukkig is dit nog zeer bepekt 
gebleven maar dit zal voorlopig een structureel en landelijk probleem blijven. 
 
Begroting en financiën  2021 
De begroting van 2021 is in de vergadering van november besproken. Er heeft een terugblik 
plaatsgevonden op deze begroting en deze is afgestemd met de werkelijke cijfers waarna deze met 
terugwerkende kracht is vastgesteld door de MR. De Verrekijker moet alert zijn op de stijgende 
kosten, er wordt gelet op scherpere contracten met bedrijven. 1 oktobertelling: 143 kinderen, dus 
dat is een mooie stijging t.o.v. vorig jaar. 
 
Tevredenheidsonderzoek: 



Reactie van 50% van de ouders (cijfer 8,7), alle kinderen van groep 6 tm 8 (8,3) en alle leerkrachten 
(8,4). Dit zijn mooie resultaten en wordt opgenomen bij “scholen op de kaart”.  
 
RI&E 
Taak MR: controle dat het jaarlijks wordt uitgevoerd, er moet beleid op worden gemaakt. Het is nu 
opgenomen in een plan van 10 jaar, dit moet geactualiseerd worden. 
 
Verkiezing MR lid 
Maurice was aftredend en zijn functie wordt met ingang van het nieuwe schooljaar ingevuld door 
Marleen Kirkels. 
 
Vakantierooster 2022-2023 
Het vakantierooster is door de GMR vastgesteld. De studiedagen moesten nog vastgesteld worden. 
In de schoolgids van 2022-2023 zijn de studiedagen ingevuld.  
 
Formatie en mobiliteitsplan 2022-2023 
Het formatieplan is door Ivo uitgelegd en goedgekeurd door de MR. Er is zijn gesprekken met 
kandidaten voor “vaste” vervanging op de Verrekijker en de Klink (0,6 fte). Deze vervanging geldt dan 
voor de opvang van kortdurend verlof.   
 
Schoolgids 2022-2023 
De inhoud van de schoolgids voor 2022-2023 is gebaseerd op die van vorig jaar.   
  
 
MR, Ell, oktober 2022. 


