
Protestants Christelijke basisschool Koningin Wilhelmina  
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2021 – 2022 
 
Vooruitkijken 
Natuurlijk stond ook dit schooljaar in het teken van Corona. We hadden een lockdown en 
veel leerlingen, gezinnen en leerkrachten hebben in quarantaine gezeten. Toch lijkt in het 
voorjaar het normale leven weer terug te keren. Er leek weliswaar een zomergolf in 
aantocht, maar de kinderen gingen op schoolreisje, de avondvierdaagse vond plaats, ouders 
mochten weer in de school komen en ook als MR konden we weer in de school vergaderen.  
 
Wat goed om te zien dat Corona niet verlammend werkt, maar dat de KWS juist volop in 
beweging is en vooruitkijkt. Zo werken actieteams van leerkrachten aan de hand van het 
jaarplan aan continue verbetering. En ook de klassen stellen doelen en werken samen om 
die te halen. De school staat in de startblokken om het schoolplein te vernieuwen en er staat 
weer een ouderwets gezellig startfeest gepland. 
 
De MR vertegenwoordigt ouders en medewerkers. Daarom publiceren we elk jaar een 
jaarverslag, als verantwoording van onze activiteiten en besluiten. We geven een overzicht 
van de onderwerpen die we hebben besproken. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in 
drie categorieën. Deze categorieën zijn vastgelegd in de wet. 
 

1. Instemming: Op deze onderwerpen moet de MR instemmen voordat dat deze 
doorgang kunnen vinden. 

2. Advies: Op deze onderwerpen moet de MR advies geven. Dit geen bindend advies. 
3. Informeren: Op deze onderwerpen moet de MR geïnformeerd worden. In deze 

categorie vallen ook onderwerpen die we als MR zelf agenderen. 
 
Heb je ideeën of suggesties voor de MR? Of wil je meer informatie? Neem dan gerust 
contact met ons op. 
 
Remco Bakker, voorzitter MR 
mrkws@pcboapeldoorn.nl 
  



Onderwerpen 2021 - 2022 met instemming van de MR: 
Zoals de Wet op Medezeggenschap op scholen (WMS) voorschrijft, heeft de MR-instemming 
verleend op een aantal belangrijke onderwerpen: 

• We hebben ingestemd met het jaarverslag en de begroting van de OR/TSO. Vorig 
schooljaar is in overleg al besloten om de OR en de TSO samen te brengen in één 
stichting. Zo ontstaat één stichting die met geld van ouders activiteiten en de 
tussenschoolse opvang organiseert. De ouderbijdrage is met € 2,50 verhoogd, de 
TSO-bijdrage is met € 2,50 verlaagd. Daarmee is de totale bijdrage gelijk gebleven. 
Eerder werd door het schooljaar heen nog wel eens een extra bijdrage gevraagd, dit 
is nu in de jaarlijkse bijdrage opgenomen. 
We waren kritisch op het moment van innen van de bijdrage, namelijk in de dure 
feestmaanden. Om dit te voorkomen hebben we aangedrongen op het vroegtijdig 
bespreken van het concept jaarverslag en de voorlopige begroting. Dit hebben we in 
juni gedaan, zodat deze in september definitief zijn en dan ook gelijk de inning kan 
plaatsvinden. 

• Elke school moet een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie hebben (RI&E). Voor een 
KWS is een nieuwe inventarisatie en plan en aanpak opgesteld. De 
personeelsgeleding heeft hiermee ingestemd. In de MR staat de voortgang van het 
plan van aanpak twee keer per jaar op de agenda. 

• De formatie is elk jaar een puzzel. We hebben meegedacht over de verschillende 
scenario’s. De personeelsgeleding heeft ingestemd met het formatieplan. 

• De personeelsgeleding heeft ingestemd met het werkverdelingsplan na een 
raadpleging onder collega’s. 

• We stemden nog niet in met de schoolgids. Een deel van onze feedback was nog niet 
verwerkt op ons laatste overleg op 27 juni (o.a. het gebruik van jargon en het 
toevoegen van informatie over de MR). Aan het begin van het nieuwe schooljaar 
controleren we of de wijzigingen alsnog verwerkt zijn. 

 
Advies 

• Naar aanleiding van de RI&E hebben we geadviseerd over de communicatie met 
ouders bij calamiteiten. Een aandachtspunt is dat één personeelslid verantwoordelijk 
moet zijn voor de snelle en zorgvuldige communicatie naar ouders. En ander 
aandachtspunt is de opvangplek van de kinderen bij calamiteiten. Waar gaan ze bijv. 
naar toe bij brand en slecht weer? 

 
Informatie 

• Vorig schooljaar is samen met de OR het idee ontstaan ouderpanels te organiseren. 
Het doel is om als school, MR en OR beter te snappen wat er leeft onder ouders en 
gebruik te maken van hun ideeën. Als MR vertegenwoordigen we de ouders, dus dit 
is voor ons heel belangrijk. Er zijn dit schooljaar twee ouderpanels georganiseerd: 

o De eerste ging over de lessen van onderwijs op afstand tijdens de lockdowns. 
Welke lessen kunnen we leren voor een nieuwe lockdown, maar ook voor het 
reguliere onderwijs? 

o De tweede ging over het thema ‘Eens een klas, altijd een klas?’. Dit was altijd 
het devies binnen de KWS, maar verandering biedt kansen en is soms 
noodzakelijk. 



In de nieuwsbrieven van de KWS zijn verslagen gepubliceerd van deze avonden. Een 
derde ouderavond (over ouderbetrokkenheid) stond gepland voor juni, maar kon 
door een overdaad aan activiteiten niet doorgaan. Deze wordt verplaatst naar het 
najaar van 2022. 

• De school heeft een protocol voor onderwijs tijdens een lockdown, dus onderwijs aan 
volledige klassen die thuis zitten. We hebben echter ook aandacht gevraagd voor 
leerlingen die langdurig thuis in quarantaine zitten vanwege besmettingen in het 
gezin, terwijl de klas op school les krijgt. We zagen dat dit in veel situaties goed is 
opgepakt. 

• De school maakt elk jaar een jaarplan. Als MR houden we een vinger aan de pols. We 
kijken of er inhoudelijke onderwerpen zijn die van belang zijn voor kinderen, ouders 
en/of personeel, maar ook of het proces goed gevolgd wordt. Wordt het plan 
uitgevoerd en geëvalueerd? Regelmatig hebben we dit op de agenda gezet. Het is 
goed om te zien dat er focus is, dat er resultaten worden bereikt en dat de 
personeelsleden positief zijn over de manier van werken. Wel vragen we aandacht 
voor de tijdsdruk, er zijn veel vernieuwingen tegelijkertijd. De school heeft dit ter 
harte genomen en nog meer focus aangebracht. 

• We hebben in december de begroting van de KWS besproken en hadden geen op- of 
aanmerkingen.  

• Het personeelstekort was afgelopen jaar ook op de KWS merkbaar. In de MR 
bespraken we hoe het personeel hiermee omgaat en we spraken onze waardering uit 
voor hoe het team met elkaar tot goede oplossingen komt. 

• De MR moet instemmen met verandering van schooltijden. Een wijziging speelde niet 
dit schooljaar, maar gaat waarschijnlijk wel in de toekomst spelen. PCBO heeft als 
stip op de horizon om op alle scholen vijf gelijke schooldagen te introduceren. We 
zijn door de directeur uitgebreid geïnformeerd over deze plannen en over het 
begrotingsproces m.b.t. de formatie. De eventuele instemming vindt plaats in de 
GMR. 
 

De MR 

• Om meer structuur aan te brengen in de werkzaamheden van de MR hebben we een 
jaarplanning opgesteld. Hierin staan: 

o De onderwerpen die we volgens de wet moeten behandelen. Deze 
onderwerpen komen jaarlijks terug en vaak in dezelfde periode. Met de 
jaarplanning zorgen we dat we die onderwerpen niet over het hoofd zien. 

o Onderwerpen die specifiek voor het lopende schooljaar staan. 
De jaarplanning is zo opgesteld dat deze bij het nieuwe schooljaar eenvoudig 
geüpdatet kan worden. 

• Communicatie: regelmatig verscheen in de nieuwsbrief van de KWS een kort stukje 
van de MR. Komend jaar willen we dit nog frequenter doen. 

• In juni 2020 nam de volledige oudergeleding afscheid van de MR. Drie nieuwe ouders 
traden tot de MR toe. Zo’n grote wijziging is onwenselijk. Om de continuïteit te 
waarborgen hebben we de zittingstermijnen van de MR-leden aangepast. Het is nu 
zo geregeld dat elk jaar twee leden aftreden, uit de ouder- en de personeelsgeleding. 
Elk jaar vers bloed dus. Nelleke en Remco nemen na dit jaar afscheid van de MR. De 
nieuwe zittingstermijnen zijn: 

o Ouders: 



▪ Remco Bakker (juni 2022) 
▪ Wieteke Jansen (juni: 2023)  
▪ Judith Wegman-Veldman (juni: 2024) 

o Personeel: 
▪ Nelleke Hogendoorn (juni 2022) 
▪ Sanne Gerritsen (juni 2023) 
▪ Gerdien Mellema (juni 2024) 

Deze zijn ook vastgelegd in het reglement. 

• Voor het schooljaar 2022-2023 zullen twee nieuwe leden (één vanuit de ouders, één 
vanuit het personeel) starten binnen de MR. Het werven van ouders blijft een lastig 
punt. Uiteindelijk was er één aanmelding (David Schouten Van Der Velden) en was 
het organiseren van verkiezingen niet nodig. Ook vanuit het personeel is een 
aanmelding gekomen (Irene Geurtz-Jeeninga). De MR is komend jaar dus op volle 
sterkte. 

• We hebben overleg gehad met Annemarie Lindenhovius. Zij is de contactpersoon 
voor de KWS binnen de GMR. 

• We sloten het jaar af met een terug- en vooruitblik met de directeur. We waarderen 
de openheid vanuit de school. We worden vroegtijdig betrokken en krijgen alle 
informatie. Als MR houden we met name toezicht op het proces bij het tot stand 
komen van beleid. We gaan kijken hoe we ook bij de creatie een rol kunnen spelen. 
Om de samenwerking nog meer te stroomlijnen gaan we vooraf de jaarplanning 
communiceren, zodat we het overleg beter kunnen voorbereiden en ook beter de 
uitkomsten van het overleg kunnen terugkoppelen. 
 

  



 
 

Nut een noodzaak van de Medezeggenschapsraad 
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 in het onderwijs.  
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies 
of instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. 
Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De 
directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken te regelen, 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.  
 
Samenstelling van de MR 
De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten, te weten: 3 leerkrachten 
en 3 ouders.  

• Namens de leerkrachten zijn dit in het schooljaar 2021-2022: Nelleke Hogendoorn-
Kooiman, Sanne van Werven-Gerritsen en Gerdien Mellema-Kolkman  

• Namens de ouders zijn dit in het schooljaar 2021-2022: Judith Wegman – Veldman, 
Wieteke Jansen en Remco Bakker (voorzitter) 

 
Naast de formele leden van de MR bestaat er de mogelijkheid dat de directeur aanschuift 
bij een vergadering als vertegenwoordiger van de directie van de KWS.  
 
Vergaderingen  
De MR van de KWS vergadert eens in de 6-8 weken. De notulen van de MR zijn voor iedere 
leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MR-leden.  
 

 


