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Datum 26 september 2022 
Status Definitief, vastgesteld op 23-11-2022 

1. Algemeen 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR)1 van SBO Diamant voor het 
schooljaar 2021-2022. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het 
afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden 

2. Wat doet de MR 
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen 
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit een 
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de 
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, 
geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en 
raadpleging van ouders. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school 
de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar 
mening geven, instemming bekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De 
directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, 
formatieplan en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de 
formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor 
ouders met vragen of opmerkingen. 

3. Samenstelling MR 
De MR bestaat uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, 
maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen als vertegenwoordiger van het bevoegd 
gezag (bestuur PCPOW). 
 

Leerkrachten Ouders 
Rosa Andringa  Patrick van Eijsden 

Mariska Koppe (voorzitter) Vivian van Rossem 

Ylette Wesstein (ook in GMR) Annemiek Verhoeven (secretaris) 

4. Vergaderingen 
De MR is dit jaar 7 keer bij elkaar gekomen. De agenda kent verschillende onderwerpen, die 
vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, binnen het PCPOW of vragen van 
ouders. Daarnaast is er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen die de revue 
passeren en waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals o.a. wijziging van het 
lesrooster/arbeidstijden personeel, vaststelling van de formatie, de schoolgids. 
 
Ylette Wesstein  is de vaste afgevaardigden in de GMR van PCPOW. Mondeling en via de notulen 
zijn de overige leden van de MR geïnformeerd over zaken welke in de GMR spelen. 
 
De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de 
secretaris (mr@diamant.pcpow.nl ). 

 
1 Conform artikel 7 van Wet op medezeggenschap stelt de MR een jaarverslag op over diens werkzaamheden ten 
behoeve van ouders, team en betrokkenen van de SBO Diamant 
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5. Terugblik om de besproken onderwerpen: 
In het bijzonder is aandacht geweest voor: 
 Corona en NPO-gelden 

Corona heeft dit schooljaar ook een stempel gedrukt op het schooljaar. Gelukkig waren er in 
de tweede helft van het schooljaar  geen strenge maatregelen meer maar over het hele jaar 
is het een enorme uitdaging geweest om de bezetting van de groepen op peil te houden.  
Tussen Directie en MR is dit elke vergadering besproken. Ook de besteding van de NPO-
gelden zijn aan de MR voorgelegd en hebben we advies over kunnen geven. 

 Personeelsbeleid 
De werkdruk was erg hoog dit jaar evenals het verzuim (overwegend door corona). Het 
overlijden van Corine heeft het hele team als zeer verdrietig ervaren. Ten positieve zijn er 
ook weer nieuwe leerkrachten aangenomen en is de vacature voor teamleider HW ook 
positief ingevuld door de doorstroom van Mathilde. De MR is bij een aantal 
sollicitatieprocedures ook betrokken geweest en formatie is regelmatig besproken. 
Ook de Arbo RI&E is besproken en is er extra aandacht gevraagd voor de werktijden van de 
leerkrachten i.r.t. pauzes .  
 

Instemmings- en adviesrecht: 
Onderstaande onderwerpen zijn door de directie aangeboden en door de MR behandeld: 

 Coronaprotocollen 
 Begroting 2021-2022, inclusief besteding NPO gelden 
 Formatieplan 2022-2023 
 Schoolgids 2022-2023 
 Schoolzelfevaluatie "SCAN”  2021 – 2022 t.b.v. Nationaal Programma Onderwijs 

6. Stand van zaken jaarplan MR 
Dit jaar stond ook in het teken van verder professionalisering van de MR. De leden hebben 
deelgenomen aan de scholingsavonden georganiseerd door het PCPOW. Vandaaruit is de eerste 
stap gemaakt door het in orde brengen van een aantal basisdocumenten zoals het activiteiten 
jaarplan. Het blijkt wel een uitdaging om alle onderwerpen goed aandacht te geven in 
combinatie met de actualiteit die zo dynamisch is als corona. Zo is er minder tijd besteed aan 
ouderbetrokkenheid dan vooraf bedacht maar ondanks dat kan wel gesteld worden dat we een 
goede stap gemaakt hebben in het realiseren van de ambities van afgelopen jaar. 

7. Vooruitblik 
Door actief en positief kritisch mee te denken over allerlei onderwerpen die met de school en het 
onderwijs te maken hebben, hoopt de MR ook in schooljaar 2022-2023 een bijdrage te kunnen 
leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op SBO de Diamant en het welzijn van de kinderen. 
Samen met de directie streeft de MR ernaar dat de school van uw en onze kinderen er nog beter 
voor komt te staan. Daarvoor ontvangen wij graag uw input! Mocht u vragen hebben over dit 
jaarverslag of wilt u meer informatie over de MR, dan kunt u contact opnemen met één van de 
MR-leden. Ons e-mailadres is: MR@diamant.pcpow.nl 


