
Jaarverslag schooljaar 2021-2022 mr kindcentrum ’t Schrijverke

Doel van dit jaarverslag is verantwoording en evaluatie van de behandelde onderwerpen van de 
medezeggenschapsraad (mr) in het schooljaar van 2021/2022. Mogelijk is dit een stimulans voor anderen 
om zaken aan te dragen bij de mr of om zich in de toekomst kandidaat te stellen voor de mr. 

Heeft u reacties op dit jaarverslag dan kunt u dit doorgeven aan een van de leden van de mr zoals deze 
vermeld staan op de website van Kind-Centrum ’t Schrijverke onder www.bsschrijverke.nl > ouders > 
Medezeggenschapsraad .

De mr bestond uit:

Oudergeleding : Jetske Tuinstra (voorzitter)
Lennart Karssen (secretaris)
Marloes Nijkamp (per 1 nov '21)
Clara van der Putten (t/m 1 nov '21)

Personeelsgeleding : Nancy Beens (vice voorzitter)
Pleuni Kwak 
Astrid Baars (t/m 1 febr '22)
Inge Westerduin (1 febr t/m 31 juli '22)

De vergaderingen vonden zoals gebruikelijk plaats volgens onderstaande agenda:
1. Opening (begintijd 19.00 uur)
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen en uitgaande post/ mededelingen
4. Behandeling vorige notulen
5. Punten volgens jaarplanning
6. Vaste speerpunten/agendapunten 
7. Overige agendapunten
8. Wvttk/ Rondvraag
9. Sluiting 

Vanuit de mr zijn de volgende punten voor 't Schrijverke 2021/2022 gehaald uit de enquête van leerlingen 
en ouders:

1. Communicatie naar ouders – er is gekozen voor één speerpunt dit jaar. In het voorgaande 
schooljaar zijn er momenten geweest waarop de communicatie van school naar ouders beter had 
moeten zijn. De mr denkt hierbij aan de uitleg co-teaching, het vormen van een groep 2-3, het feit 
dat de poster met het schooljaarplan bij Signum is gepresenteerd. Daarom heeft de MR bij alle 
vraagstukken in dit schooljaar '21/'22 extra aandacht gegeven aan tijdige communicatie op 
logische momenten voor ouders.

http://www.bsschrijverke.nl/


Zaken die de mr extra monitort;
- Spelling
- Gebouw/ binnenklimaat
- Tijdigheid van informatieverstrekking vanuit directie m.b.t. financiën en formatie
- Jaarplannen (en vertaling naar actie)
- Onderbouwing van de wens tot vormen groep 2-3
- Coronabeleid

Er is vanuit ’t Schrijverke gekozen om geen afvaardiging naar de gmr te laten gaan vanuit de leerkrachten. 
Een ouder kan deze rol ook vervullen. Op dit moment zijn er geen vacatures bij Signum voor ouders. 
Voor de mr is het goed om op de hoogte te zijn van bovenschoolse voornemens en besluiten. Alle 
communicatie vanuit de gmr naar de mr wordt gelezen door Marloes Nijkamp en samengevat gedeeld met 
de volledige mr.

Terugblik agendapunten mr 

In het onderhavige jaarverslag zijn niet alle onderwerpen vermeld. Hiervoor zijn notulen per vergadering 
gemaakt. Deze zijn beschikbaar op de website van school.

1. Pluim 
De pluim is dit jaar uitgereikt aan Femke Leusink, vanwege haar extra inzet en enthousiasme. Femke was 
een enorme steun voor het team en altijd bereid om mee te helpen de school draaiende te houden tijdens 
de uitdagende corona-periode. Dit terwijl ze zelf ook nog haar studie aan het afronden was.

2. Planmatig werkenkindcentrum ‘Schrijverke
Via Signum is hard getrokken aan het komen tot een vierjarenplanning. De mr is hier op verschillende 
manieren bij betrokken door ’t Schrijverke in het voorgaande schooljaar.

Begin van het schooljaar zijn de jaarplannen met de mr besproken, waarop advies is gegeven. Deze 
jaarplannen worden gedurende het jaar door de directie gemonitord en waar nodig bijgestuurd door de 
werkgroepen. De werkgroepen hadden o.a. de volgende aandachtsgebieden:

- Gedeeld leiderschap / samenwerken
- Leerlingvolgsysteem
- Portfolio groep 1-2
- Spellingsaanpak
- Zin In Lezen

De monitoring door de mr is nog lastig vorm te geven en blijft daarom een punt van aandacht.

3. Spelling 
Ondanks de extra aandacht zijn de resultaten van 't Schrijverke t.o.v. het landelijk gemiddelde niet 
verbeterd. De plannen van de docent, verantwoordelijk voor de spellingsaanpak, hebben onvoldoende 
impact gehad en waren te vrijblijvend voor het team. Aan het einde van het schooljaar is besloten hier een 
werkgroep voor op te richten en dit actief aan te pakken in schooljaar 2022/2023. De mr heeft een advies 
geschreven aan school over het gedegen aanpakken van de gehele taalontwikkeling. Het onderwerp 
spelling/ taal zal dan ook een actief speerpunt voor de mr blijven.



4. Leerlingraad
De leerlingenraad heeft het budget dat beschikbaar is gesteld door de mr gebruikt voor extra schrijf- en 
tekenmaterialen voor alle groepen (in het kader van 'gelijke kansen').
De mr onderschrijft het belang van een leerlingenraad. Een leerlingenraad vergroot leerlingbetrokkenheid, 
geeft hen meer invloed op dingen die op school gebeuren, waardoor ze zich er verantwoordelijker voor 
voelen. Om hen extra te ondersteunen maakt de mr jaarlijks 100 euro vrij voor de leerlingenraad, zodat zij 
een kleine financiële ruimte hebben bij het verwezenlijken van een eigen initiatief.
De eerder afgesproken procedure, waarbij de leerlingenraad een voorstel indient ter goedkeuring van de 
mr, is dit schooljaar niet gevolgd, door omstandigheden. De procedure wordt komend schooljaar weer 
aangescherpt. Het doel van de procedure is dat leerlingen leren om een kort, reëel voorstel te maken, 
alvorens het uit te voeren.

5. Professionalisering mr leden
Lennart Karssen en Marloes Nijkamp hebben de introductiecursus gevolgd.
Lennart Karssen, Marloes Nijkamp en Inge Westerduin hebben de verdiepings cursus gevolgd.

6. Medezeggenschapsraad verkiezing
Jetske Tuinstra zal in november 2022 aftreden als voorzitter en de mr verlaten. Vooruitkijkend daarop zijn 
aan het einde van het schooljaar verkiezingen uitgeschreven. Er hebben zich meerdere ouders gemeld en 
uiteindelijk hebben twee kandidaten zich verkiesbaar gesteld. De gekozen ouder sluit per 1 november 
2022 aan. 
De termijn van Nancy Beens liep af en zij heeft aangegeven zich voor een nieuwe termijn aan te melden. 

7. Nieuwe directeur
In verband met het aanstaande pensioen van de huidige directeur Miriam Spijkers is er een vacature 
ontstaan voor ’t Schrijverke. De interne kandidaat, voorgesteld door Signum, is door de Benoemings 
Advies Commissie (BAC) afgewezen, waarna de procedure voor een open vacature is opgestart. De 
sollicitatieprocedure loopt in oktober 2022, met als streven een startdatum voor de nieuwe directeur per 1 
januari 2023.

De MR heeft zich veel ingespannen in deze procedure. O.a. door ondersteuning met het maken van een 
geschikt kandidatenprofiel, deelname in de BAC gesprekken en opvolging van Signum om de procedure 
zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

8. Renovatie Zwarte gebouw
De mr heeft zich opnieuw schriftelijk mede ingespannen in 2020/2021, om aandacht te vragen bij 
schoolbestuur en gemeente voor groot onderhoud aan het zwarte gebouw. De mr is verheugd dat Signum 
financiering heeft gevonden. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2022/2023.  

9. Techniek
De intentie vanuit school was om in 2021/2022 een techniek-uitleen op te zetten en een designweek te 
organiseren.Beide zijn gelukt en alle afdelingen hebben geparticipeerd in de designweek. Het aanbod is in 
het thema geïntegreerd. 
Uit het leerlingentevredenheidsonderzoek is alsnog naar boven gekomen dat kinderen ontevreden zijn 
over integratie van techniek in de lessen. Dit zal een aandachtspunt blijven.

10. Andere agendapunten
Verder zijn o.a. aan de orde gekomen: de klimaatschaal, de begroting, het formatieplan, 
tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen, besteding NPO-gelden (de zgn. corona-gelden van het 
Ministerie van Onderwijs), thuisonderwijs in coronatijd en de inzet van alle leerkrachten (ook inzet mr op 
communicatie naar ouders), verkeerssituatie rondom school en dekeuze voor een nieuwe 
leerlingvolgsysteem.



11. Uitgebrachte adviezen (gevraagd en ongevraagd)
- Advies aan signum over de sollicitatieprocedure (18-05-2022)
- Advies m.b.t. de voorgenomen aanpak van het spellingonderwijs(24-05-2022)

12. Budget mr
De mr heeft het beschikbare budget besteed aan:

- Pluim
- Bijdrage aan leerlingenraad
- MR cursus 3 leden
- Afscheid 2 leden
- Bijdrage einde schooljaar bedankborrel 
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