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Jaarverslag MR 2021-2022 

Voorzitter: Arjo van Reeven, oudergeleding: Margriet vd Berg, Rosa Cogels. 

Personeelsgeleding: Kayleigh Koolel en Susanne vd Zande. Marijke de Kool is elke vergadering 

aanwezig. 

 

Management en beleid 

De MR heeft instemming verleend met betrekken tot de volgende stukken: 

- Begroting 

- Schoolformatieplan 

- Zorgprotocol 

- verhoging kosten TSO (Tussen Schoolse Opvang) van €55,- naar €60,- 

GMR 
<input Kayleigh en Rosa> 

  

Ontwikkelingen schooljaar 2021-2022 

De school is de Corona periode goed doorgekomen, dankzij de inzet van alle leerkrachten. 

Onderwijs op afstand werkte goed, er is letterlijk alles aan gedaan om het voor de kinderen zo 

goed mogelijk te regelen. Dit verdiend een pluim. 

De ventilatie van de school is in orde en “corona proof” en ook de mondkapjes plicht in de 

school is goed ingevoerd toen dit nodig was. 

 

Rekenen en lezen zijn de grootste aandachtspunten voor de school (en ook landelijk). Tijdens 

het corona jaar is er gestart met een nieuwe methode voor rekenen, dit was best lastig. We 

hopen na ongeveer 2 jaar hier de resultaten van te gaan zien. 

Met een werkgroep en methodeontwikkelaars is gekeken wat een goede nieuwe methode is 

voor het lezen. 

Er wordt kritisch gekeken welke activiteiten plaatsvinden om het niveau van de schoolresultaten 

omhoog te krijgen: b.v. voor het vak wereldoriëntatie is gekozen voor geïntegreerd en niet 3 x 

een uur. Kunst en cultuur hoeft niet per se op vrijdagmiddag plaats te vinden en er wordt ook 

niet standaard ingaan op alle verzoeken van externe partijen om op bezoek te komen in de 

klassen, om zo de focus te houden op lezen en rekenen. 

 

Kayleigh is in september de opleiding gestart tot digicoach. Het doel is een leerlijn opzetten 

(digitalisering). Eind 2023 moet dit op iedere school aanwezig zijn.  



 

JGZ gaat per 1 juli 2022 het schoolgebouw verlaten, dit biedt extra ruimte voor zowel een extra 

kleuter groep en meer ruimte voor Kwest. 

 

We zien dat ouders aan het bijkomen zijn van corona en vinden het soms veel om kinderen 

thuis te begeleiden met huiswerk. Dit merken de leerkrachten op school.   

Er wordt volgend schooljaar gestart met informatie avonden waar aan ouders wordt aangeven 

dat we elkaar nodig hebben. School alleen redt het niet. Goed duidelijk maken wat er van 

ouders verwacht wordt. 
 

Personele ontwikkeling/formatie 

Er is mooi formatie plaatje voor aankomend schooljaar 2022-2023 neergezet. Er is rekening 

gehouden met werkdrukverlaging door extra handjes boven de formatie. Dit is goedgekeurd 

door het bestuur.  

Meester Bart gaat de school verlaten en Suzan van Zanten gaat eind 2022 met pension. Marijke 
heeft in principe de formatie rond, er is alleen een nieuwe zij-instromer die nog moet bevestigen 
dat hij komt. 
 

MR 

Vier leden van de MR hebben een MR-cursus gevolgd, om zo beter voorbereid te zijn op wat er 

verwacht wordt van een MR en een nog betere invulling te geven aan hun rol. 

Rosa & Kayleigh vertegenwoordigen de Prins Maurits School in de GMR. Het is soms moeilijk 

goede aansluiting te vinden bij hetgeen wat in de GMR besproken wordt en er worden veel 

vaktermen gebruikt, wat het niet duidelijker maakt. 

 

De MR-vergaderingen zijn aankomend schooljaar op: 

- Oktober 2022 

- Januari 2023 

- April 2023 

- Juni 2023 

  

 

 

 

 

 

 


