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Medezeggenschapsraad Jaarverslag 2021-2022 
Opgesteld: september 2022 door Mary Smit 
 
 
Wie zijn wij: 
Oudergeleding:  
Mary Smit (voorzitter), moeder van Sophie (groep 8) en Tom (groep 6) 
Yvonne Pleyte, moeder van Thijs (groep 7) 
Lerarengeleding:  
Irma Mensink 
Mariëtte Konijn 
 
We vergaderen 5 of 6 keer per jaar. Los van korte overlegjes over actuele zaken.  
 
 
Wat doet de MR:  
De MR houdt zich bezig met het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens van de directie op 
financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Kort gezegd: we mogen meedenken over 
van alles en nog wat. Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid. En voor 
andere punten adviesbevoegdheid.  
 
We hebben een jaarplanning waarin alle jaarlijks terugkerende bespreekpunten staan, zoals 
formatie, begroting, het vakantierooster, de schoolgids en het schoolontwikkelplan. 
 
Daarnaast wordt de agenda aangevuld met actuele punten. De actuele punten van het afgelopen 
schooljaar waren:  

 Coronaprotocol (o.a. voor de Sinterklaasviering en de kerstviering).  

 Renske begon het schooljaar als waarnemend directeur, maar onze zoektocht naar een 
nieuwe directeur kon worden gestaakt toen Renske de positie kon worden aangeboden 
en zij deze accepteerde.  

 De stichting Dorpshuis is opgeheven (deze bestond uit ouders die inmiddels geen 
kinderen meer bij ons op school hebben) en de verhuur van onze school is nu 
overgenomen door de OR. Mocht iemand interesse hebben in het huren van de school 
voor b.v. een kinderfeestje: info bij Renske.  

 Op de valreep koos juf Lis voor een functie bij een andere school. En daarnaast had juf 
Irma aangegeven in het nieuwe schooljaar een dag minder te willen werken. Gelukkig kon 
de ontstane vacature deels worden opgevuld met de komst van meester Peter (niet te 
verwarren met onze conciërge). En door invalkracht meester Luc. De vacature waar 
meester Luc nu voor invalt, hopen we z.s.m. op te vullen. Daar wordt in ieder geval hard 
aan gewerkt.  

 Als MR proberen we tevens aandacht te schenken aan promotie van onze school, om zo 
te werken aan onze naamsbekendheid en steeds te zorgen voor voldoende nieuwe 
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leerlingen. Het doet ons dan ook deugd dat ons leerlingenaantal de laatste jaren weer in 
de lift zit.  

 
 
Komend schoojaar:   

 De samenstelling van de MR voor volgend jaar blijft vooralsnog ongewijzigd. Echter, 
indien ouders interesse hebben zich in de toekomst beschikbaar te stellen voor de MR, 
meld je dan bij de MR of schuif eens aan bij een vergadering. Voor Mary wordt dit het 6e 
jaar dat zij lid is, voor Yvonne het 3e jaar.  

 Promotie: lijkt het je leuk om hier een rol in te spelen, b.v. iets met social media, meld je 
dan aan bij Renske. Dit kan ook als je geen lid wilt worden van de MR.  

 Onze school heeft diverse klusjes die door ouders worden gedaan. Mocht jij hier ook iets 
in willen betekenen, maak het dan s.v.p. kenbaar. Het kan zijn: de schoolwas, 
luizencontrole, groenonderhoud op het schoolplein, de jaarlijkse NL Doet dag, helpen bij 
de OR (ouderraad) enz enz.  

 Tot slot willen we nog opmerken dat als je vragen of opmerkingen hebt, je Mary en 
Yvonne altijd mag aanschieten op het schoolplein.   

 
 
Laten we er met zijn allen weer een mooi schooljaar van maken! 


