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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Prins Claus over het 

schooljaar 2021/2022. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 

schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en 

personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben 

plaatsgevonden. 

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, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en 

vernieuwingen in het onderwijs en het  jaarrooster. 

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 haar 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 (Arbo), 

de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij 

tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

Samenstelling MR 

De MR bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel uit van de 

MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid wordt voor een periode van 

drie jaar gekozen. De MR van de Prins Clausschool bestaat uit 6 leden.  

Samenstelling MR schooljaar 2021/2022: 

   Sinds Einde Zittingsduur 
Personeel Marleen Sondermeijer Secretaris Sept 2019 Aug 2022 

 Rutger Baartscheer  Sept 2021 Aug 2024 

 Joris de Waal  Sept 2020 Aug 2023 

Ouders Juliette Goddijn Voorzitter Sept 2018 Aug 2023 

 Vera van der Does  Sept 2018 Aug 2022 



 Chris Coppens  Sept 2020 Aug 2023 

 

Vergaderingen 

De MR van de Prins Claus  heeft zeven keer vergaderd. 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. De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste 

onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. 

Gedurende het schooljaar zijn er jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar 

instemming moet geven, zoals de begroting en formatie. Daarnaast zijn er ook onderwerpen, zoals 

het schoolplan en de schoolgids, die vierjaarlijks op de agenda staan 

De MR van de Prins Clausschool kiest ervoor om in openheid met de directie te vergaderen. Indien er 

zaken besproken moeten worden waarbij de aanwezigheid van de directie niet wenselijk is, vertrekt 

de directie. Het afgelopen schooljaar is dit echter niet voorgekomen. Het voordeel van deze manier 

van vergaderen is dat de MR direct over actuele zaken geïnformeerd kan worden, kan overleggen en 

knopen kan doorhakken, indien nodig. 

De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2021/2022 waren: 

06-09-2021 

11-10-2021 

25-11-2021 

24-01-2022 

07-03-2022 

23-05-2022 

29-06-2022 

De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. Deze zijn te 

vinden in de Social Schools app. 

 

Onderwerpen en werkzaamheden 

In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 

2021/2022 aan bod zijn gekomen, kort beschreven. 

 

Corona 2021/2022 

Ook dit jaar had het virus COVID-19 in de eerste helft van het schooljaar invloed op de inrichting en 

uitvoering van het onderwijs. Het bleven spannende tijden; met klachten naar huis, testen, bij meer 

dan een bepaald aantal positieve testen klassen in thuis quarantaine. De regels vanuit de overheid 

werden opgevolgd. Een verschil met het voorgaande jaar was dat er in samenspraak met de MR voor 

gekozen werd het groepsdoorbroken werken zoveel mogelijk voortgezet werd, zoals bij gym, WO en 



expressie. Hiervoor is gekozen omdat het groepsdoorbroken werken één van de speerpunten is 

binnen de Prins Claus en hierin uitblinkt. Uiteraard is de MR nauw betrokken geweest bij de 

ontwikkelingen en te maken keuzes omtrent beleid en zaken als een vervangingsprotocol en heeft 

gevraagd en ongevraagd de directie geadviseerd. 

Gekoppeld hieraan wil school graag weer ouders motiveren om meer de school binnen te komen. De 

balans is zoek tussen de situatie van voor Corona en nu. De zelfstandigheid van de kinderen is een 

mooie ontwikkeling geweest, maar de korte lijnen tussen ouders en leerkrachten zijn daarmee 

weggevallen.  

De MR blijft haar waardering uitspreken voor de grote inzet van het team van de Claus om steeds 

zoveel mogelijk vervanging te organiseren. Alles op alles is gezet om de kinderen zoveel mogelijk 

naar school te kunnen laten en de achterstanden tot een minimum te beperken. 

NPO-plan 

Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en 

na corona. Het zijn gelden die beschikbaar zijn gesteld vanuit de overheid. Er is instemming nodig 

voor de besteding van de NPO gelden vanuit de MR. De gelden moeten een impuls zijn voor het 

onderwijs op langere termijn. Het voorstel vanuit de directie was om de gelden te besteden aan 

scholing, collegiale consultaties etc. Een klein deel van de NPO gelden zal besteed worden binnen de 

stichting aan onder andere transitievergoedingen en ww kosten. De MR heeft aangegeven dat het 

proces niet netjes is verlopen. De MR heeft nauwelijks tijd gehad om zich hierin te verdiepen, 

daarnaast bleef het onduidelijk waar de MR precies instemming over moest geven. Door 

aanhoudende uitval van leerkrachten is de invulling van de gelden opgeschort, zodat deze echt 

besteed kunnen worden aan extra personeel om de leerkrachten te ondersteunen. 

Begroting  

De directie heeft in de herfst met de MR gesproken over de begroting. De directeur levert de data 

aan waarmee de begroting wordt gemaakt. Belangrijke punten i.v.m. de begroting zijn het aantal 

leerlingen en daarmee samenhangend het aantal leerkrachten en ondersteunend personeel.  

Verder zijn dit jaar de subsidies en overige extra gelden belangrijke onderwerpen van gesprek om de 

corona-achterstanden aan te kunnen pakken.  

De MR heeft naar aanleiding van de begroting in de vergadering vragen gesteld, welke direct zijn 

toegelicht en beantwoord door de directie, wat afdoende was voor instemming. 

Formatie 

De MR heeft ingestemd met de formatie en complimenten gemaakt aan de directeur voor het weer 

rond krijgen van de formatie in een tijd van ‘grote tekorten aan leraren’. 

SOP (Schoolondersteuningsplan) 

Het schoolondersteuningsplan is herzien met weinig aanpassingen. De MR is van mening dat de 

school hier erg sterk in is en stelt voor hierover een leesbaar stuk voor ouders te plaatsen op de site 

om de expertise van school zichtbaarder te maken. 

 

Ouderbijdrage 



De MR vindt het belangrijk dat er meer helderheid komt naar ouders over de vrijwillige 

ouderbijdrage. Er is teveel onduidelijkheid waar het geld aan besteed wordt en voor in welk 

onderwijsjaar welk geld besteed wordt. Er is een brief geschreven in samenwerking met de OR, 

waarin uitgelegd is waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt. Ook is besloten de ouderbijdrage in 

het vervolg aan het begin van het schooljaar te vragen.  

Vakantieplanning 2022/2023 

De vakantieplanning is met de directie doorgenomen. De MR heeft ingestemd met de 

vakantieplanning/lesvrije dagen voor het schooljaar 2022/2023. 

Jaarplan 

Er is een nieuw format voor het schrijven van het jaarplan, hierdoor is het plan beter leesbaar. Alle 

verbeterplannen zijn erin beschreven. De MR heeft gekeken of de streefbeelden kloppen met het 4 

jarige schoolplan. 

Oorlog in de Oekraine 

Naar aanleiding van de oorlog in de Oekraine en de verwachting dat er veel vluchtelingen naar 

Nederland zullen komen is er vanuit de gemeente een overleg geweest. De school heeft besloten 

samen met de Timotheusschool geld in te zamelen. De school zal klaar staan voor de eventuele 

vluchtelingen en helpen daar waar mogelijk. De MR is unaniem van mening dat dit geen 

discussiepunt is en zal school steunen. 

Een punt van aandacht is hoe we omgaan met alles wat er speelt in de wereld richting de kinderen.  

Financiën 

De MR ontvangt een jaarlijks vaste bijdrage van € 927 vanuit de stichting. Hiermee worden onkosten 

gedekt. Onkosten laten zich echter moeilijk voorspellen; een deel is vaste kosten, maar een deel 

wordt alleen incidenteel gemaakt. Bijvoorbeeld juridische kosten; die hopen we niet te maken, maar 

als juridische ondersteuning nodig is dan lopen de kosten snel op. Daarom vinden wij het verstandig 

een reserve aan te houden. 

Inkomsten en uitgaven schooljaar 2021-2022 

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag 

    

Reserve € 4.326,82 Lidmaatschap VOO € 106 

Bijdrage MR € 927 Cadeaus € 66 

  Typecursus gr 6 € 300 

Totaal € 5.253,82  € 472 

 

Per juli 2022 in kas: € 4.781,82 

 

Begroting 2022/2023 

Inkomsten Bedrag  Uitgaven Bedrag 

     

Jaarbijdrage € 927  Lidmaatschap VOO € 106 

   Divers € 100 

   Typecursus 2020-2021 € 300 

   Reserve €421 



     

Totale inkomsten € 927  Totale uitgaven €927 

 

Vooruitblik 2022/2023 

Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR staat komend schooljaar de 

verdieping van het onderwerp Burgerschap binnen school op de planning. Dit betekent een manier 

van omgang met elkaar die meer passend is bij de huidige wensen van omgang binnen de 

maatschappij. De MR is gevraagd hier actief in mee te denken. Verder blijft de MR betrokken bij de 

inzet van de subsidies (NPO-gelden). Met een deel van de inzet van de NPO-subsidie is het mogelijk 

de leerkrachten volgend jaar tijd en begeleiding te geven om deze manier van werken goed eigen te 

maken. Deze nieuwe manier van werken heeft ook een nieuwe manier van zicht op ontwikkeling tot 

gevolg.  

Verder zal worden ingezet op een betere zichtbaarheid van de MR naar de achterban. 

Op de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar zal een nieuwe reeks vergaderdata worden 

afgesproken.  

 

Linschoten, november 2022 

Medezeggenschapsraad openbare basisschool Prins Claus 

 


