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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2021-2022 van de medezeggenschapsraad van De Wegwijzer te Piershil. In dit verslag legt de
medezeggenschapsraad verantwoording af over de activiteiten en de resultaten van het schooljaar 2021-2022

De MR heeft instemming- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding adviseert en/of, na overleg,
instemming verleent of onthoudt aan voorstellen van de schoolleiding. Om die reden woont de directeur van de school,
zoveel mogelijk de MR-vergaderingen bij: zij kan de onderhavige zaken zelf het best voorleggen en toelichten.
In schooljaar 2021-2022 is de medezeggenschapsraad vijfmaal bijeen geweest. Dit jaar zijn uiteenlopende zaken aan de orde
gekomen. Een aantal onderwerpen keert elk jaar of zelfs elke vergadering terug op de agenda. Een enkele keer heeft de
oudergeleding van de MR apart met de directie overleg gehad. Besproken onderwerpen komen daarna terug in de
vergadering.

Net als dit jaarverslag zijn ook de notulen van de MR, die een goede indruk geven van alle besproken zaken,
openbaar en te lezen op de website van de school of op te vragen bij de directie.

Inmiddels zijn we alweer met een nieuw schooljaar gestart, een jaar waarin voor de MR, net als voor de school, de
betrokkenheid van de ouders van De Wegwijzer weer hoog op de agenda staat. De agenda’s en notulen zijn terug te vinden
op de website van de school.

Neem contact met een van ons op als u opmerkingen of vragen heeft.

Namens de MR,

Johan Mourits
Voorzitter MR De Wegwijzer
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag over het schooljaar 2021-2022 van de medezeggenschapsraad van de protestants-christelijke
basisschool De Wegwijzer te Piershil. Samen met 16 andere scholen maakt De Wegwijzer deel uit van stichting CSG De Waard.
Afgelopen schooljaar zijn diverse zaken aan ons voorgelegd. Door middel van dit jaarverslag willen wij u op de hoogte houden
van de activiteiten van de MR. Tevens leggen we als MR hierover verantwoording aan u af.
Graag houden we ons aanbevolen voor eventuele vragen en / of opmerkingen.

De Wet medezeggenschap op scholen
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan van medezeggenschapsraden (MR'en) van scholen in het
primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2007. Onder de WMS is het
instellen van een MR verplicht. Een medezeggenschapsraad dient te bestaan uit een even aantal leden evenredig verdeeld
over personeel en ouders. Leden van de MR worden gekozen.

Wanneer meer dan één school onder hetzelfde bevoegd gezag valt, dan is er naast de MR per school ook een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken.

De medezeggenschapsraad krijgt een aantal omschreven stukken van het bevoegd gezag. Op een aantal terreinen heeft de
MR bovendien instemmingsrecht en adviesrecht. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht, kan zaken bespreken en voorstellen
doen, die het bevoegd gezag echter zonder argumentatie naast zich neer mag leggen. De rechten worden door de WMS soms
alleen toegekend aan het personeelsdeel van de MR, of het ouderdeel van de MR.

De Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over het beleid van de Wegwijzer.
De MR bespreekt met de directie (het zogenaamd bevoegd gezag) alle zaken die de school aangaan. Anders dan bijvoorbeeld
de Ouderraad heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het verlenen van instemming of het geven van advies). De directie moet
dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit neemt.

De leden van de MR
De MR bestond dit schooljaar uit 4 leden: 2 vertegenwoordigers namens de ouders (oudergeleding) en 2 vertegenwoordigers
namens de leerkrachten (personeelsgeleding).

De samenstelling was als volgt:
Oudergeleding:
Bernadette Bedeaux en Johan Mourits (voorzitter)
Personeelsgeleding:
Silvana Buijs(notulist) en Evi Verbaas.

Samenwerking met de directie
De taak van de MR is de belangen van ouders en personeel te behartigen bij de vorming of bij de uitvoering van het beleid
door de directie. De MR heeft in 2021-2022 zesmaal vergaderd. Op de agenda stonden steeds een aantal ‘vaste’
onderwerpen. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig geweest om een aantal zaken rondom de financiën en
schoolontwikkelingen toe te lichten. Voorafgaand aan de MR-vergadering neemt de MR, naar behoefte, een kwartier de tijd
om met elkaar zonder directie te overleggen.

Waar  de MR zich bezig mee heeft gehouden
Jaarverslag en jaarplan MR
Tijdens de eerste MR-vergadering zijn het jaarplan en jaarverslag van de MR besproken en vastgesteld. Beide documenten zijn
op de website van De Wegwijzer geplaatst.

Vaststellen vergaderrooster en taaktoedeling
Tijdens de eerste MR-vergadering zijn het vergaderrooster en de taaktoedeling binnen de MR vastgesteld.

- dinsdag 28 september

- dinsdag 2 november

- dinsdag 18 januari

- dinsdag 15 maart

- dinsdag 17 mei
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- dinsdag 21 juni

-
Schoolgids
De MR heeft de concept schoolgids 2021-2022 vooraf ingezien en waar nodig becommentarieerd of wijzigingen aangegeven

Begroting en jaarrekening OR
De begroting en de jaarrekening van de ouderraad zijn voorgelegd aan de MR. De MR heeft in september 2021 kascontrole
uitgevoerd en na enkele vragen aan de OR ingestemd met de begroting en jaarrekening.  IVM Corona is later het
schoolreisgeld/ouderbijdrage aangepast.

Formatieplan
Voor de formatie van de school heeft de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht en de oudergeleding adviesrecht.
Over de formatie van 2021-2022 heeft de MR meegedacht en zijn akkoord gegaan met de indeling voor hoe hij er nu uit ziet.

Begroting school en financieel jaarverslag school
De MR is geïnformeerd over de begroting en het financieel jaarverslag van de school. Ook is er vanuit de stichting een
bijeenkomst geweest wat betreft de financiën. De MR is daarbij aanwezig geweest en is op de hoogte gebracht van de stand
van zaken binnen de stichting. Voor de Wegwijzer viel de bezuiniging gelukkig mee.

Ouderbijdrage
De MR heeft ingestemd met het voorstel van de OR om de hoogte van het bedrag van de ouderbijdrage te handhaven.
De OR heeft verzocht het innen van de ouderbijdrage en bijdrage voor de schoolreis/kamp in een keer te doen. De MR gaat
hiermee akkoord, mits er een transparante en kloppende begroting gemaakt wordt voor de schoolreis en het kamp.

Cito Analyse
De MR heeft de groepsresultaten van de cito toetsen ter informatie ingezien, waarbij de verschillende groepen vergeleken zijn
met dezelfde groepen uit voorgaande jaren en waarbij naar het leerrendement per groep is gekeken.

Leerlingenaantal / ruimtegebrek
Vanuit de gemeente is er een mogelijkheid om toch een uitbouw te maken. Dit gaat gebeuren aan de kant van de pannakooi.
De tekeningen zijn besproken en volgend schooljaar zal de bouw gaan starten. Ook komen er steeds meer kinderen van
buitenaf de school binnen.

Besproken onderwerpen die vanuit de ouders zijn aangedragen:
Er zijn dit jaar geen onderwerpen aangedragen vanuit de ouders. De mr heeft dit jaar een koffieochtend georganiseerd maar
hier zijn ouders aanwezig geweest.

De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te blijven leveren aan de kwaliteit van de school,
het beleid en het onderwijs.
Actiepunten voor het nieuwe schooljaar

● Exit gesprek invoeren
● Strategisch beleidsplan / schoolplan
● Uitbreiding gebouw
● Pauze momenten opnieuw aanpakken

Tenslotte
Als MR hebben wij het voornemen om ook in schooljaar 2022-2023 kritisch opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt
voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. Aarzel
daarom dus niet om ons aan te spreken of te mailen.
Het e-mailadres van de MR is: mr.wegwijzer@csgdewaard.nl
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