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Voorwoord 
 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de 

medezeggenschapsraad (MR) van Kindcentrum De Matrix, schooljaar 2021-2022. 

  

De MR heeft de school op diverse fronten gevolgd en geadviseerd en daarin actief samengewerkt 

met de directie van Kindcentrum de Matrix. Het was een jaar waarin wij  diverse onderwerpen terug 

hebben laten komen en een aantal nieuwe onderwerpen opgestart hebben. Onderwerpen als 

verkeersveiligheid  rondom de school, Samenwerking met OR, tussenschoolse opvang, trends in de 

ontwikkelingen van de leerlingen zijn aan de orde geweest. Dit jaar waren er wederom bijzondere 

omstandigheden met betrekking tot de te treffen maatregelen t.b.v. Covid-19. Er is  tussentijds 

overleg, brainstorm en afstemming geweest. Deze actieve samenwerking is een voorbeeld geweest 

van de betrokkenheid over en weer tussen Kindcentrum de Matrix en de Medezeggenschapsraad. 

We hebben de openheid en de aandacht voor dit thema gewaardeerd. 

 

U vindt in dit jaarverslag een uitgebreide beschrijving van bovenstaande punten.  

 

 

 

 

Engelen 1 oktober 2022,  

 

Namens de MR van De Matrix, 

Marjolijn Goorden (voorzitter) 
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1. Algemeen  
  

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig 

zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen en personeel. De MR 

van De Matrix wil samenhang bieden tussen team, ouders en schoolleiding. Dit doet zij door op 

transparante wijze met hen te communiceren en te adviseren over de kwaliteit van het onderwijs 

voor en de veiligheid van kinderen.  

1.1. Samenstelling MR 

Geleding Naam Aantredend Rol 

Leerkrachten Christine Janssen 11-2016 Lid en thema verkiezingen 

Mark van Halderen 11-2020 Lid en plaatsvervangend 

voorzitter/ Website/protocol 

Social Schools 

Sandra van Paassen 11-2018 Secretaris 

Ouders Marjolijn Goorden 11-2019 Voorzitter/ vertegenwoordiger 

Breed Overleg 

Bas Boerboom 11-2020 Penningmeester, thema 

verkiezingen 

Moenja Bouaoud 11-2021 lid 

1.2. Vergaderfrequentie  

In het schooljaar 2021 – 2022 heeft de MR 7 keer vergaderd en heeft daarnaast een gezamenlijke 

sessie met de oudervereniging gehad. De vergaderingen hebben online ( ivm Covid-19) en op locatie 

plaatsgevonden. De directie van kindcentrum de Matrix, is tijdens alle vergaderingen aangeschoven 

om toelichting te geven onderwerpen, zoals begroting en formatieplan etc. Dit schooljaar heeft geen 

ouder gebruik gemaakt van de openbaarheid van de vergaderingen.  
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2. Speerpunten  
 

In dit jaarplan zijn doelstellingen/speerpunten benoemd welke gedurende het schooljaar actief zijn 

behandeld.  

Deze speerpunten waren: 

• Schoolontwikkeling en Trends ontwikkeling leerlingen 

• Dreigend leraren tekort en het ontbreken van invalleerkrachten 

• Continuïteit invulling TSO 

• Veiligheid in en rond de school, in de breedste zin.  

• Social Schools in combinatie met algemene communicatie 

Daarnaast zijn verschillende andere onderwerpen aan bod gekomen welke volgen uit de algemene 

jaarplanning en tussentijdse beleidsveranderingen. In hoofdstuk 3 wordt weergegeven op welke 

wijze de MR deze onderwerpen in 2021-2022 heeft behandeld. 

 

3. Werkzaamheden 2021-2022 

De agenda van de vergaderingen kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken 

hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR (Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad) en de lopende meerjarige veranderprojecten. Gedurende het schooljaar 

zijn er altijd nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, 

zoals de begroting, de formatie, beleidsstukken e.d.( zie tabel 3.1) 

Daarnaast zijn er onderwerpen, vragen en/of aandachtspunten die wij tijdens onze vergaderingen 

bespreken en zo nodig onderzoeken. Deze punten kunnen aangedragen worden door ouders en 

leerkrachten.  Belangrijk additioneel thema is natuurlijk ontstaan door de ontwikkelingen m.b.t. 

Covid-19/lerarentekort en de aanpassingen en maatregelen die hierdoor getroffen moesten worden. 

Dit is  veelvuldig besproken, gedeeld en vervolgens over meegedacht vanuit de MR. 
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3.1. Het volgen van het beleid van de school 

Onderstaande beleidsstukken worden jaarlijks behandeld in de MR-vergaderingen. Een aantal 

stukken werd ter instemming voorgelegd aan de MR, de rest van de stukken ter informatie.  

Stuk Recht Standpunt MR 

Goedkeuring OV gelden 

2021-2022 

Instemmingsrecht MR heeft ingestemd 

Calamiteitenplan, BHV 

 

Instemmingsrecht  MR heeft ingestemd en geadviseerd om 

een duidelijk plan (in de vorm van een 

bijlage) voor het inlichten van de 

invallers op te stellen.  

RI&E Arbo scan Instemmingsrecht MR heeft ingestemd 

Vakantierooster/vrije 

dagen/studiedagen  

2021-2022 

Adviesrecht MR heeft ingestemd 

Begroting 2022 

 

Instemmingsrecht  MR heeft ingestemd 

Formatieplan Instemmingsrecht  MR heeft ingestemd 

Kindcentrumgids 2021-

2022 

Instemmingsrecht  MR heeft ingestemd 

Ondersteuningsplan  Instemmingsrecht MR heeft ingestemd 

 

 

3.2. Extra onderwerpen en aandachtspunten 

Onderwerp Uitleg Stand 

Tussen School Opvang/ 

Continurooster 

Door te kort aan vrijwilligers stond de TSO zoals 

die nu georganiseerd was onder grote druk. Het 

leerkrachtenteam heeft de surveillance op het 

Vervolg 2022-

2023 
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plein overgenomen zodat de TSO medewerkers 

op meerdere groepen TSO konden gaan 

verzorgen. 

 Het overblijven wordt nu als rustiger ervaren 

door het leerkrachtenteam. 

 

 De continuïteit door gebrek aan voldoende 

vrijwilligers blijft een zorg en zal ook komend 

schooljaar aandacht en focus vragen 

 

Bezetting MR MR heeft de taken dit jaar met 6 leden 

uitgevoerd. 

Dit schooljaar is afscheid genomen van ouderlid 

Peter van de Broek hij heeft actief deelgenomen 

aan de MR in diverse rollen.  

Moenja Bouaoud is toegetreden als lid van de 

MR. 

 

Continu proces 

Verkeersveiligheid rondom de 

school. 

De verkeersveiligheid rondom de school is een 

groot aandachtspunt. Er is overlegd met de 

wijkraad, gemeente en wijkagent. School heeft  

ingezet op positieve bewustwording van de 

ouders d.m.v. het Lekker Anders Dag 

programma. Er is door politieke partij De 

Bossche Groenen een bezoek gebracht aan 

school om de verkeerssituatie rondom de school 

te bekijken. 

Vervolg 2022-

2023 

Scholing MR De leden van de MR hebben dit jaar een online Vervolg 2022-
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start cursus gevolgd.   2023 

G.M.R  De MR Secretaris heeft mail afkomstig van de 

GMR doorgestuurd naar de MR . 

Vervolg 2022-

2023 

MR/OV/Directie Er is een gezamenlijk overleg geweest met de OV 

waar we gesproken hebben over het gebruik/ 

communicatie van Social Schools naar buiten toe 

door MR/OV en hoe we onszelf zichtbaar maken 

voor ouders. 

Vervolg 2022-

2023 

Onderwijsontwikkeling  De volgende onderwijsontwikkelingen hebben 

wij gevolgd: 

 

- Ontwikkelingen schooljaar 2021-2022:  

1. Online onderwijs. 

2. ( thuis) Onderwijs tijdens de lockdown. 

3.lerarentekort. 

4. Leeropbrengsten en de daarbij te plegen 

interventies om deze opbrengsten beter te 

krijgen en te borgen. 

 

 

 

Continu proces 

Losse onderwerpen De volgende onderwerpen zijn aanvullend 

behandeld: 

-regionale samenwerking binnen stichting 

Signum (tussen diverse scholen) 

-  Financiële ontwikkelingen stichting Signum 

- lerarentekort  

Continu proces 
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4. Aandachtspunten voor 2022-2023 
Uitgangspunt voor de activiteiten van de MR is het jaarplan 2022-2023. Daarnaast heeft de MR het 

voornemen om zich in het schooljaar 2022-2023 te blijven richten op de volgende zaken:  

• Schoolontwikkeling en Trends ontwikkeling leerlingen 

• Dreigend leraren tekort en het ontbreken van invalleerkrachten 

• Continuïteit invulling TSO 

• Veiligheid in en rond de school, in de breedste zin.  

• Algemene communicatie 

5. Tot slot  
Wij hopen dat dit jaarverslag een goed beeld geeft van onze activiteiten van het schooljaar 2021-

2022. Dit verslag is geen exacte opsomming van alle werkzaamheden, maar geeft een weergave van 

hoofdlijnen van zaken die wij besproken hebben.  

Als MR blijven wij kritisch en opbouwend en kijken wij naar alles wat ons wordt voorgelegd. Mocht u 

nog tips, suggesties of adviezen voor ons hebben, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met een 

van de MR leden, een vergadering bijwonen of een e-mail sturen naar MR@kcdematrix.nl  

 Wij horen en zien u graag! 

 

Marjolijn Goorden 

Voorzitter Medezeggenschapsraad Kindcentrum de Matrix 

 

mailto:MR@kcdematrix.nl

