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Jaarverslag MR schooljaar 2021-2022

Inleiding
Dit jaarverslag beschrijft de onderwerpen die in de Medezeggenschapsraad (MR) van de Wilhelminaschool aan
de orde zijn gekomen in het schooljaar 2021-2022. Het verslag dient ter informatie en verantwoording aan een
ieder die belang heeft bij het werk van de MR of daar in geïnteresseerd is.

1. Organisatie van de MR in 2021-2022

Samenstelling Medezeggenschapsraad en taakverdeling
Naam Geleding Functie
Marjolein Pietersen Leerkracht Secretaris/notulist
Ineke Hanse Leerkracht Secretaris/notulist
Els van Rossum Leerkracht Secretaris/notulist
Tjeerd van der Meulen Ouder Voorzitter
Willy-Janne Verlaan Ouder Lid
Karen Stehouwer Ouder Lid

Overleg
De MR is in het schooljaar 2021-2022 acht keer bij elkaar geweest voor overleg. Een afvaardiging van de MR
heeft deelgenomen aan het gezamenlijke MR-GMR overleg in december 2021 met dit keer speciale aandacht
voor de begroting.

Structuur overleg MR / Directie
De schooldirecteur is geen onderdeel van de MR, maar wel de belangrijkste overlegpartner. Om vrijheid van
spreken binnen de MR te verzekeren is de directeur niet de gehele vergadering aanwezig. De directeur sloot aan
bij het MR overleg afhankelijk van agendapunten. De voorzitter heeft regelmatig vooroverleg gehad met de
directeur. Daarnaast is de MR regelmatig tussentijds via de mail geïnformeerd over lopende zaken.

Onderwerpen Planning
De MR onderwerpen planning is in september 2021 geactualiseerd.

Verslag
Notulen van alle vergaderingen zijn beschikbaar/opvraagbaar en gedeeld met de GMR (gemeenschappelijk MR
voor de SPCO). Daarnaast heeft de MR in schooljaar 2021-2022 na elk overleg de belangrijkste onderwerpen
gedeeld met de ouders via een bericht in de nieuwsbrief, en met het team via inbreng in de teamvergadering.

2. Belangrijkste inhoudelijke onderwerpen

NPO-gelden
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er geld beschikbaar gesteld voor herstel en ontwikkeling
van het onderwijs tijdens en na corona. Er is in overleg met de MR een schoolprogramma opgesteld dat doelen
en interventies beschrijft die helpen om de achterstand die is ontstaan door corona te beperken. Bij de
Wilhelminaschool is onder andere ingezet op extra personeel, extra materialen (rekenpluslijn, rekenmethode
op papier, leesboeken) en nascholing (EDI/Close Reading en Sociaal Emotioneel leren). In de vergadering van
januari is de besteding van het NPO geld (tussentijds) geëvalueerd. De MR heeft ingestemd met de inzet van
deze middelen middels het schoolplan. Ook kan zij advies geven over de inzet van deze middelen.

Tijdelijke huisvesting
In oktober 2021 zijn we naar de tijdelijke huisvesting verhuisd. Dit is allemaal goed verlopen en geëvalueerd
zodat deze kennis ingezet kan worden bij de verhuizing naar de nieuwe locatie in mei 2023.
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Groepstrajecten
In groep 5 en 7 zijn twee groepstrajecten gestart om de groepsdynamiek te verbeteren en meer rust in de
groepen te creëren. Bij beide groepen wordt positief op het traject teruggekeken; er is sneller rust in de groep
en de ouderbetrokkenheid is toegenomen.

Meivakantie 2023 en aanpassen lestijden groep 1
Omdat groep 1 in het schooljaar 2020-2021 op vrijdag vrij was, is het niet mogelijk om twee weken meivakantie
te hebben en voldoende studiedagen te organiseren. De directeur stelt daarom voor om groep 1 vanaf het
schooljaar 2022-2023 vijf dagen naar school te laten gaan. Omdat vierjarige kinderen niet verplicht zijn om alle
dagen op school te zijn, kunnen ouders alsnog zelf bepalen wat passend is voor hun kind. Omdat groep 1 de
afgelopen jaren vier dagen onderwijs heeft gehad, stelt de directeur voor om in 2023 de meivakantie 1,5 week
te laten zijn, zodat de kinderen voldoende onderwijs krijgen en er voldoende studiedagen voor het personeel
georganiseerd kunnen worden. Nadat dit onderwerp met het team (positief) besproken is en diverse
alternatieven zijn onderzocht, heeft de MR hierop een positief advies gegeven.

Personeelsformatie
Er zijn een aantal wisselingen geweest wat betreft personeel, zowel qua verloop, ziekte als qua
zwangerschapsverlof. Dit vroeg bijna elke vergadering wat ruimte op de agenda om te bespreken. Gelukkig zijn
alle vacatures weer ingevuld voor de zomervakantie.

Resultaten
Bij de CITO-toetsen bleek dat sommige resultaten achterbleven. Zo waren er vooral zorgen over het Technisch
Lezen in groep 4. N.a.v. de CITO-toetsen zijn er een aantal interventies toegepast waaronder het tijdelijk
inzetten van een andere methode in groep 3 en 4 (‘Karakter’). Dit onderwerp is ook meegenomen bij de
evaluatie van het jaarplan en het schoolplan voor het komende jaar.

Overige zaken
● De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de schoolgids 2022-2023.
● De MR heeft advies gegeven op het beleidsplan Meer- en Hoogbegaafdheid (‘Verrekijkers’).
● De MR heeft ingestemd met de schoolbegroting 2022.
● De MR heeft input geleverd op de ouderenquête.
● De MR is geïnformeerd over de uitkomsten van de leerlingenenquête.
● In het schooljaar 2022-2023 wordt een pilot gedraaid voor kinderen met een talent op technisch en

praktisch gebied. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Techno-hub. Het gaat Techniektalent
heten en wordt voor een aantal leerlingen in groep 7 en 8 aangeboden.

● Het nieuwbouwproces loopt door en wordt goed geïnformeerd; hierover is tijdens de MR
vergaderingen regelmatig overleg. Het bouwproces valt onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente Woerden en SPCO.

● Zowel voor de personeelsgeleding als de oudergeleding is een nieuw lid gevonden vanaf schooljaar
2022-2023. Demi de Rouw wordt de opvolger van Ineke, Marc van Leeuwen de opvolger van Karen.

● De MR is geïnformeerd over het proces van de formatie en hoe de wensen van individuele teamleden
kunnen worden meegenomen in deze jaarlijkse puzzel. De personeelsgeleding van de MR heeft
ingestemd met de formatie en de daarin beschreven inzet van de middelen.
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