
Jaarverslag medezeggenschapsraad (MR)  
Basisschool ‘de Wegwijzer’ schooljaar 2020-2021 

 

1. Samenstelling MR 

De MR bestond in het schooljaar 2020 2021 uit zes leden (P=personeelsgeleding, 
O=oudergeleding) 

• Dennis Risseeuw (O, voorzitter) 
• Claudia van den Berg (P, vice-voorzitter, secretaris) 
• Jeroen van der Ploeg (P) vanaf maart interim vervangen door Judith van de 

Ende. 
• Judith van de Ende (P) (interim van maart tot en met juli) 
• Freek van den Berg (P) 
• Patricia Lecieux (O),  
• Sabine Reijnders (O) 

Dit schooljaar zijn er 2 nieuwe leden toegetreden tot de MR (Saskia Haartsen, Bas 
Kock). Saskia was enige kandidaat uit personeelsgeleding, er zijn geen verkiezingen 
gehouden. Bas Kock is gekozen door een verkiezing onder de ouders, uit totaal 4 
aanmeldingen van ouders.  

De MR bedankt Jeroen van der Ploeg, Patrica Lecieux en Judith van de Ende voor 
hun bijdrage aan de MR.  

Het notuleren werd en wordt bij toerbeurt door zowel de ouder- als 
personeelsgeleding gedaan. 

Twee leden van de oudergeleding hebben de begroting van de Oudervereniging 
gecontroleerd. Ook was één van hen aanwezig bij de jaarvergadering van de 
Oudervereniging. 

Een lid van de personeelsgeleding en een lid van de oudergeleding waren aanwezig 
bij de contactavond van de GMR.  

2. Agendapunten die aan de orde zijn geweest 

• Klimaatbeheersing 

• Bewegen op school 

• Schoolplein vergroening 

• Kober / TSO 

• Huisvesting De Mandt 

• Meer- en hoogbegaafdheid 

• Zichtbaarheid MR 

• Ontwikkelingen INOS 

• GMR 

• Begroting en jaarrekening 

• Meerjarig strategisch beleidsplan / koersplan 

• Ontruimingsplan 

• Lesmethoden 

• Formatie 

• Kwaliteitswijzer 



• Huishoudelijk regelement MR 

• Digitale schoolgids 

• Vakantierooster en vrije dagen 

• Leren van data 

• Verkiezingen 

 

3. Samenvatting agendapunten 

In de periode van september 2020 tot en met juli 2021 is de MR zeven keer bij elkaar 
geweest. Bij deze vergaderingen was ook (deels) directeur Hilda Delacourt aanwezig om 
ontwikkelingen en mededelingen vanuit Inos en de Wegwijzer met de MR te bespreken. Bij 
één vergadering was ook Patrica Titulaer (GMR) aanwezig om kennis te maken vanuit de 
GMR. 

De rol van MR bij de besluitvorming van de andere schooltijden is (nogmaals) beoordeeld 
door  een aangespannen rechtszaak van een ouder tegen INOS. De rechter heeft 
beoordeeld dat alles rechtsgeldig is behandeld en de communicatie hierover voldoende 
duidelijk is geweest.  

Daarnaast hebben we als MR stilgestaan bij de groei van de school en de huisvesting binnen 
de Mandt. De 2 groepen 8 zullen voor 1 jaar op een andere school doorbrengen, de Helder 
Camara in Teteringen. De directie heeft de MR geïnformeerd over deze situatie. De binding 
van groep 8 en het afscheid van de groep van onze school blijft een belangrijk 
aandachtspunt komend schooljaar.  

Klimaatbeheersing was een van de onderwerpen die dit jaar door de MR is besproken met 
de directie. De temperaturen in de klaslokalen aan de schoolpleinzijde op met name de 
eerste verdieping zijn (erg) hoog en onaangenaam. De beheerder van de Mandt en de 
installateur worden regelmatig door de directie aangesproken en er worden regelmatig 
controles en kleine verbeteringen doorgevoerd. Een grootschalige aanpassing van de 
ventilatie of koeling is niet aan de orde voor onze school. 

Ook hebben we binnen de MR de corona-maatregelen besproken, het pestprotocol, 
huishoudelijk reglement, de digitale schoolgids en schoolveiligheidsplan zijn geactualiseerd 
en goedgekeurd. Alle documenten rondom (voorkomen van) pesten zijn doorgenomen en de 
MR heeft adviezen gegeven welke door de school verwerkt zullen worden. 

De TSO en de rol van Kober zijn aan de orde gekomen. Gedurende het schooljaar zijn er 
diverse overleggen geweest tussen de Wegwijzer en Kober om de veiligheid te bespreken.  

4. Slot 

Iedere ouder en personeelslid die dat wil kan een onderwerp of vraag indienen bij de 
MR. Berichten over de MR zijn te vinden in de app. Voor ouders zijn de agenda en de 
goedgekeurde notulen in te zien op de website van de school. De personeelsleden krijgen de 
goedgekeurde notulen toegestuurd. 

Namens de MR: 
Email: kbsdewegwijzer_mr@inos.nl  

mailto:kbsdewegwijzer_mr@inos.nl

