
Jaarverslag van de medezeggenschapsraad van basisschool De Waerdenburght in Waardenburg. Het
verslag gaat over het schooljaar 2021-2022.

Jaarverslag schooljaar 2021-2022.

Samenstelling MR:
Gijs Brok (oudergeleding)
Martine Bronk-Kramer (oudergeleding)
Jantien Scheurwater (personeel)
Mariëlle Koene (personeel)

Deze samenstelling is dit schooljaar volledig geweest. Bij de laatste vergadering is Marieke van
Dooijerweert aanwezig geweest. Zij is het nieuwe MR-lid en vervangt daarbij Martine Bronk-Kramer.
Martine neemt afscheid van de MR.

Dit schooljaar zijn er 7 vergaderingen geweest, waarbij op school is vergaderd en iedereen aanwezig
was. Ook is meerdere malen de directie aanwezig geweest om nieuwe plannen/protocollen toe te
lichten.

Ontwikkelingen 2021-2022.

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:
- Dit jaar zijn de leden van OR (ouderraad) veranderd. Het merendeel is vernieuwd. Daarbij

hebben de leden die afscheid namen, het hele jaar nog ondersteund.
- De NPO-gelden zijn ingezet om een leerkracht uitbreiding van uren te geven. Deze leerkracht

is ingezet voor de extra zorg en begeleiding van kinderen.
- Er is een start gemaakt in het contact en samenwerking met peuterspeelzalen en

kinderdagverblijven. Dit om te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen.
- Dit jaar hebben we het regelmatig gehad over het verhogen van het kampgeld. Het is steeds

lastiger om met een kleine groep op kamp te gaan. Alles is duurder geworden. Dit jaar heeft
de OR financieel ondersteund.

- De MR heeft het gehad over een calamiteitenprotocol. De directie zal zich hier verder in
verdiepen en komt komend schooljaar terug op de agenda.

- De directeur van de stichting heeft afscheid genomen. De rest van het jaar zal er een
interim-directeur de taken overnemen, tot er een vervanger is gevonden.

- Het SOP-plan is akkoord.
- Er is een audit geweest van de schoonmaak. Deze is voldoende bevonden. Daarbij waren er

wel vragen over de beoordeling. Bij een teamvergadering is er toelichting gegeven over de
gang van zaken en deze is teruggekoppeld aan de MR.

- De verkeersveiligheid bij het naar school brengen van de kinderen is ter sprake gekomen. De
wijkagent is benaderd en zal een keer aanwezig zijn. Ook staat er een maand op de planning
waarbij verkeersregelaars aanwezig zijn. Helaas heeft die niet plaatsgevonden door de
quarantaine van verschillende klassen en het betere weer.

- De groepsleerkracht van groep 7/8 is uitgevallen. Dit zal voor een langere periode zijn. Er is
een invaller die haar lesdagen kan overnemen.

- Beleidsstuk burgerschap is akkoord.
- Het zittingstermijn van de oudergeleding is voorbij. Daarbij hebben zij aangegeven dat het tijd

is voor nieuwe ouders die zich bij de MR willen voegen. Er is een nieuwe ouder die zich
aansluit bij de MR, Marieke van den Oord. Gijs Brok heeft aangegeven daarbij nog aan te
blijven als er zich geen nieuwe ouder aanmeldt.

- Groep 3 en 4 zijn de ochtenden gesplitst. Daarbij is er een leerkracht gevonden voor iedere
groep. In de middagen is de groep gecombineerd.

- Dit jaar heeft de intern begeleider toelichting gegeven over haar werkzaamheden.
- De MR heeft de statuten nagekeken en aangepast waar nodig. De statuten zijn nu weer up to

date.
- Er nemen aan het eind van dit schooljaar 2 collega's afscheid. Zij hebben beide een nieuwe

uitdaging gevonden. Er is een vacature uitgezet en ook ingevuld. Komend schooljaar starten
we met een complete formatie.

- Formatie is akkoord.
- NPO-plan is akkoord.



- Het professionaliseringsplan is akkoord.
- Schoolgids is akkoord.
- Schooljaarplan is akkoord.
- Schoolplein renovatie wordt gestart en werkgroep geformeerd
- Leerlingenraad heeft vorm gekregen.
- Er zijn dit jaar lastige casussen geweest. Daar is een LKC traject doorlopen met goede afloop

voor de school.

Dit schooljaar was weer een schooljaar waarin veel kon worden georganiseerd. De kinderen hebben
een enkele week thuisonderwijs gehad, met een extra week kerstvakantie vanuit de overheid gepland.
De meeste activiteiten zijn doorgegaan.
Komend schooljaar zullen de volgende punten op de MR-agenda nog terug komen:
- het schoolplein
- kampgelden
- schoonmaak
- verkeersveiligheid
- calamiteitenprotocol


