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1. Inleiding  
 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Zevensprong over 
schooljaar 2021-2022. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten.  
Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft een 

overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn behandeld. 

Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van de raad in het volgende 

schooljaar. 

2. Samenstelling en werkwijze MR  
 
2.1 Wat doet de MR?  
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de wet op de 
medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR overlegt 
met het managementteam van de school over schoolbeleid zoals bijvoorbeeld doelstellingen, 
onderwijskwaliteit, passend onderwijs, tussen schoolse opvang, personeelsbeleid en veiligheid.  
De wet schrijft precies voor op welke gebieden het managementteam aan de MR om advies en 
instemming moet vragen. Het managementteam vraagt bijvoorbeeld advies aan de MR over 
toelatingsbeleid van leerlingen, samenwerking met andere instellingen of over onderhoud. Sommige 
plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld 
bij het schoolplan, de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Tenslotte heeft de MR 
ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan het 
managementteam.  
Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral een klankbord voor het 
managementteam en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  
 
Visie  
  
De MR wil als onderdeel van de Zevensprong bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen tot 
zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving 
en de samenleving.”  
  
Missie  
  
“De MR wil bijdragen aan het vormgeven van het beleid van de Zevensprong en een rol spelen in de 
uitvoer en de controle van dat beleid.”  
  
2.2 Samenstelling  
De medezeggenschapraad op De Zevensprong bestaat uit vijf leden, Drie namens de ouders en twee 
namens de teamleden. De leden van de raad worden door middel van kandidaatstelling en 
verkiezingen voor een periode van drie jaar in de raad opgenomen.  
Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Dit schooljaar worden er verkiezingen uitgeschreven. 

In schooljaar 2021-2022 kent de MR de volgende samenstelling en taakverdeling:  
Personeelsgeleding  Functie  
Heidi Verhagen  Lid (contactpersoon GMR – voorzitter MR) 

Daphne van Rijsoever Lid (na dit schooljaar aftredend) (tot september 2021)  

Joëlle Langens                 Lid 
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Oudergeleding   Functie  
Heike Veldpaus    Lid (na dit schooljaar aftredend) notulist  

Nynke Vrieling                 Lid 

Lineke Wellens                Lid 

Bezetting MR: Volgens procedure dient er een gelijke afvaardiging van ouder- en schoolgeleding te 

zijn bij stemmingen. Volgens de huidige situatie was er een verhouding van 2 om 3. 

De MR heeft besloten dat iedereen van de oudergeleding zitting houdt gezien de hoeveelheid 

werkzaamheden. De schoolgeleding zal niet worden aangevuld i.v.m. de taakbelasting en nieuwe 

instroom van collega-docenten.  

2.3 Werkwijze  

De MR heeft in het afgelopen schooljaar zeven keer vergaderd.  
 

• 20 september 

• 11 november 

• 14 december 

• 1 februari 

• 8 maart 

• 31 maart 

• 5 juli  
 
 
Alle vergaderingen van de MR zijn in samenspraak deels bijgewoond door Riemer Kramer, namens 
het managementteam (MT). De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er zijn dit schooljaar geen 
toehoorders aanwezig geweest bij de vergaderingen.  
In het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering: mededelingen en beleidsstukken 
vanuit het managementteam, ingekomen post, mededelingen vanuit de GMR en de Oudervereniging 
en signalen van de achterban.  Aangevuld met focuspunten van de MR voor het schooljaar.  
De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van de achterban. Inbreng 
wordt tijdens de eerstvolgende vergadering besproken. De MR is bij voorkeur aanwezig bij 
belangrijke bijeenkomsten en gebeurtenissen, zoals de ouderpanelavonden en de open dag. Wij 
willen hiermee alle partijen ondersteunen en samenbrengen. 
De notulen van de MR zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website “Schoudercom” onder 
de kop “documenten/ medezeggenschap” na vaststelling in de MR-vergadering. 
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3. Aangeboden agenda 2021-2022 
Vanuit het managementteam zijn onderstaande onderwerpen op de agenda gezet:  

• Formatieplan 2022-2023 (ter instemming personeelsgeleding)  

• Schoolgids 2021-2022 (ter instemming)  

• Jaarroosterplanning (ter instemming) 

• Jaarplan 2021-2022 (ter instemming) 

• Kwaliteitszorgsysteem waaronder; 

- Tevredenheidsonderzoek onder ouders/personeel (tweejaarlijks april) en leerlingen 
(jaarlijks) 

• De invloed van de coronamaatregelen op de Zevensprong  

• Jaarrekening(informatief) 

• Veiligheidsplan (ter instemming) 

• Begroting 2021 (ter informatie)  

• NPO- gelden 

• Aanstelling directeur (advies en instemming) 

• IKC/KCR gerelateerde zaken(informatief) 

• ARBO risico-inventarisatie 

• Jaarverslag  

• Praktisch gebruik van het gebouw,  
waaronder veiligheid en calamiteitenplan(ter advies en instemming) 
 

 
De MR heeft de volgende onderwerpen op de agenda gezet:  

• Ouderparticipatie en -communicatie (ter advies)  

• Signalen achterban (ter advies en verbindingen leggen)  

• Scholing MR – De MR academie  

• Nieuwsbrief  

 
 
4. Verantwoording schooljaar 2021-2022   
 
Focus MR 2021-2022  

- Corona maatregelen 

- Oudertevredenheid  

- Werving directeur  

- MR academie 

Het afgelopen schooljaar was er een met veel reuring. Een jaar waar we als MR met tevredenheid op 

terugkijken. Een jaar van enkele lockdowns tot aan het werven van een nieuwe directeur toe. 

Bij de MR lag dit schooljaar de focus dan ook vooral op de Corona maatregelen en het werven van de 

nieuwe directeur.  

Halverwege het schooljaar heeft er een wissel plaatsgevonden tussen MR leden van de 

teamgeleding. Daphne van Rijnsoever is gestopt als MR lid en Joëlle Langens heeft haar plek 

overgenomen. 

 

Wat is er dit schooljaar onder andere besproken bij de MR: 
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Werving directeur 

Het streven was om aan het begin schooljaar, 2022-2023, te starten met een nieuwe directeur. 

Na het samenstellen van de (BAC) benoemingsadviescommissie is de sollicitatieprocedure gestart.  

De BAC telde de volgende leden:  

Monique Stevens (Hoofd HRM -Optimus) 

Nynke Vrieling (MR lid) 

Maaike Corbeek (teamlid /intern begeleider van de Zevensprong)  

Marieke van Bommel-Pas (teamlid van de Zevensprong)  

De benoemingsadviescommissie heeft Leontine Weijers voorgedragen aan het bestuur als nieuwe 

directeur. We waren verheugd met het feit dat Leontine Weijers benoemd is als directeur van de 

Zevensprong per ingang van 1 augustus 2022.  

 

Vragenlijst – school en ouders  

Het afgelopen schooljaar is er door de werkgroep ‘school en ouders’ een extra vragenlijst uitgedaan 

over de oudertevredenheid. Dit aangezien er weinig respons was op de vragenlijst voor school en 

ouders. Bij navraag bleek dat niet alle ouders en teamleden een lijst hadden ontvangen. Omdat wij 

als Zevensprong de betrokkenheid van ouders erg belangrijk vinden en graag onze achterban 

betrekken bij de school hebben we ervoor gekozen om een extra vragenlijst naar de ouders te 

sturen. Deze lijst heeft ons meer inzicht gegeven.  Vervolgens hebben we het binnen de MR gehad 

over de veiligheid binnen de school. Waaronder de buitentrap.  

Vanuit ouders zijn al enkele malen geluiden gekomen over de veiligheid van de kinderen op het 

schoolplein tijdens winters weer. Het plein is spiegelglad en de trap is onbegaanbaar. In de MR is dit 

ook besproken. Het punt is voor dit schooljaar opgepakt, maar er moet een permanente oplossing 

komen. Hier komen wij het komend schooljaar op terug. 

 

De Boemerang 

De MR –oudergeleding bracht de Boemerang in bij de MR vergadering.  

Deze kwam voorheen meerdere malen per schooljaar uit. Helaas is dat een periode minder tot niet 

gebeurt. Enkele ouders, waaronder Lineke, hebben vervolgens de taak op hen genomen om deze 

weer uit te brengen. Dat is met succes gebeurd. Zowel ouders als collega’s hebben hiervoor stukken 

aangedragen. Het is echter wel de bedoeling dat de taak van de Boemerang weer bij de directeur 

terecht komt. Aangezien wij een nieuwe directeur krijgen is het nog even de vraag hoe dat 

overgedragen gaat worden. 

 

MR academie 

Afgelopen schooljaren is er gekozen om nascholing te volgen voor MR –leden bij de 

Optimusacademie. Onverwachts kwam de MR academie op ons pad.  

Dit wekte onze interesse. Wij wilden graag meer informatie om ons te verdiepen in de MR. 

Via een online scholing hebben we ons in de MR academie verdiept.  

We besloten om lid te worden.  Er zijn modules gevolgd op de MR academie en de bibliotheek van de 

MR academie wordt geregeld geraadpleegd.  

In december 2022 evalueren we de MR academie en beslissen we of we in 2023 hiermee verder 

gaan.  
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Naast de bovenstaande punten hebben we nog meer besproken. Wanneer u graag meer wil lezen 

adviseren we u om de notulen van het afgelopen schooljaar te raadplegen.  
 

4.2 Financiën:  

Vanuit de overheid zijn er NPO-gelden beschikbaar gesteld. Die zijn ingezet om de 

combinatiegroepen te ontlasten. Hierdoor konden we vier dagen per week de groepen splitsen. De 

Personeelsgeleding van de MR heeft hier zijn instemming over uitgesproken. 

De medezeggenschap heeft zelf geen noemenswaardige uitgaven gedaan die afwijken van de 

begroting. 

 

4.3 Overig schoolbeleid  

Signalen achterban: 

- Diverse signalen van de achterban zijn bespreekbaar gemaakt. Veelal van praktische aard. 

Veiligheid bij gladheid, coronamaatregelen. 

 
5. Functioneren MR  
Halverwege het schooljaar vond er een verschuiving plaats binnen de MR geleding. Daphne van 
Rijnsoever nam afscheid en Joëlle Langens besloot na een keer mee te hebben gedraaid om lid te 
worden van de MR. Hierdoor bleef de personeelsgeleding compleet.  
Dit schooljaar hebben we te maken met één aftredend MR-lid, Heike Veldpaus.   
We kiezen ervoor om bij de start van het schooljaar te starten met het werven van een nieuw lid. 
Zodat een nieuw lid vanaf december zitting kan nemen. Dan kan degene ruim een schooljaar 
meedraaien voordat er van andere MR leden de zittingstermijn afloopt.  
Ook de zittingstermijn van Heidi Verhagen liep af. Om de continuïteit binnen de personeelsgeleding 
te behouden is haar zittingstermijn verlengd.  
 
6. Contact met de MR   
Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met de MR via email 
(medezeggenschapsraad-mailbox op Schoudercom) Ook kan er altijd een van de MR-leden 
persoonlijk aangesproken worden.  
 
7. Vooruitblik schooljaar 2022-2023   
- Nieuwsbrief – het afgelopen schooljaar is er bij elke nieuwsbrief een stukje vanuit de MR 
verschenen. Dit blijven we doen in het nieuwe schooljaar. We willen kijken of het werken met een 
Poll vanuit de MR prettig werkt. Dit zodat we contact onderhouden met de achterban.  
- Werving lid MR. In oktober starten we met de werving van een nieuw lid voor de MR. 
Op de agenda worden de volgende punten opgenomen: 
* Verkiezingscommissie instellen. 
* Kandidaatstelling 
* Stemming/ verkiezing 
* Communicatie uitslag  
- Evalueren MR academie. Vanaf december 2021 zijn we als MR lid van de MR academie. We 
evalueren in december of we het lidmaatschap willen voortzetten of dat we de scholing op een 
andere manier gaan vormgeven.  
- De invloed van coronamaatregelen op de Zevensprong zullen we op de voet volgen. We volgen 
hierbij ook de vergaderingen van de GMR.  
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