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Jaarverslag & financieel verslag MR 2021-2022  
OBS De Kring Haarlem 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Kring over het 
schooljaar 2021-2022. Ons jaarverslag is geschreven voor iedereen die betrokken is bij de school: het 
schoolbestuur, de schoolleiding, personeel, ouders, leerlingen en andere (medezeggenschaps-)raden. 
 
De MR is verplicht om schriftelijk verslag te doen van de werkzaamheden. Het jaarverslag zelf is niet 
verplicht, maar wij vinden het een mooie en professionele manier om aan ouders, leerkrachten en 
andere betrokkenen een compleet beeld te geven wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. 
Daarnaast informeren we hiermee niet alleen onze achterban -ouders en leerkrachten-, maar 
nodigen ze ook uit om actief mee te praten en te reageren, want wij achten het van groot belang om 
zo als MR ons werk te kunnen doen. 
 
Wat doet de MR? 
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel 
(leerkrachtgeleding) en een afvaardiging van de ouders (oudergeleding). Beide geledingen dienen (in 
aantal personen) even groot te zijn.  
 
De MR levert een bijdrage aan de kwaliteit van de besluitvorming, de uiteindelijk te nemen besluiten 
en het realiseren van draagvlak voor deze besluiten. De directie van de Kring (hierna ‘directie’) mag 
daarom verwachten dat de MR goed beslagen ten ijs komt en onderbouwde adviezen uitbrengt.  
Het MR-werk beperkt zich niet tot vergaderen, we zorgen via scholing en het bijhouden van 
relevante (vak-)literatuur voor het op peil houden en uitbreiden van onze kennis. 
 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en 
instemming moet vragen.  
Adviesrecht betekent dat de MR (gevraagd en ongevraagd) haar mening geeft, waar de directie 
verder niets mee hoeft te doen. Wij stellen ons daarbij richting de directie op als een kritische maar 
meedenkende partner van de directie. 
Instemmingsrecht betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag 
worden ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal 
zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids.  
 
Naast de formele bevoegdheden van de MR, zijn wij tevens een klankbord voor de directie en een 
kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 
 
Missie MR 2021-2022 
De missie van de MR is zorgen dat de basis op orde is (en achterstallig onderhoud is weggewerkt), de 
communicatie structureel, open en duidelijk verloopt en dat er controle is op het beleid. Dit doen we 
door middel van meedenken en meekijken met beleid en inspringen op wat er actueel is. 
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Teamsamenstelling en globale taakverdeling 2021-2022 
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel 
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan (een deel van) de vergaderingen. De leden van 
de MR van de Kring worden gekozen voor een periode van 4 jaar. 
Er is lopende het schooljaar afscheid genomen van een lid van de oudergeleding, Jeroen van den 
Born. Gelukkig was er meteen vervanging en zonder dat we een verkiezing hoefden uit te schrijven 
hebben we een nieuw ouderlid kunnen verwelkomen: Frank Hoogeveen. Jeroen was de voorzitter 
van de MR en Nadia el Kebir heeft deze taak op zich genomen. 
Floor Blom, één van de PMR leden kreeg vanaf december 2021 andere taken binnen de school en zij 
werd vanaf dat moment vervangen door Karin de Ridder.  
 

MR geleding 
 

 

Personeel Ouders 
PMR:  
Floor Blom (mailbox) / Karin de Ridder 
Monique Marckmann  
Jolanda Smaal 
Stephanie Quehenberger 
 

OMR: 
Nadia el Kebir (voorzitter) 
Simone Diergaarde (notulen en mailbox) 
Maartje van der Helm (notulen) 
Frank Hoogeveen 

 
Alle vergaderingen zijn openbaar. Indien gewenst kan iedere ouder/ leerkracht de notulen per email 
(mr@dekringhaarlem.nl) opvragen. Ze worden ook in verkorte vorm op de site van de school 
gepubliceerd. 
De MR behoudt zich het recht voor om privacygevoelige informatie te bespreken in een besloten 
deel van de MR vergadering en deze informatie, voor het delen met derden, uit de notulen te 
schrappen. 
 
De MR is in 2021-2022 zes keer bijeen gekomen. Het eerste half uur van elke vergadering werd door 
de MR gebruikt om MR zaken af te stemmen en de vergaderpunten van de agenda voor te 
bespreken. Daarna sloot de directeur aan bij de vergadering. 
 
Wat is er besproken in schooljaar 2021-2022? 
 
Jaarplan 2021-2022 
Hieraan staat welke onderwerpen het team in het schooljaar aanpakt. In 2021-2022 waren dit 
onderwerpen die te maken hadden met de onderwijskwaliteit, bijv. de verdere invoering van de 
rekenmethode, de keuze voor een nieuwe methode voor begrijpend lezen en de keuze voor een 
nieuw rapport. De MR vindt het belangrijk dat doelen/gewenste resultaten smart geformuleerd zijn. 
De MR heeft ingestemd met het jaarplan 2021-2022 en de voortgang op de verschillende 
beleidsonderwerpen kwam regelmatig aan de orde.  
 
In de laatste vergadering van het schooljaar is het jaarplan voor schooljaar 2022-2023 aan de MR 
voorgelegd.  
 
Covid-19 
Het omgaan met Corona bleef ook dit schooljaar een terugkerend punt. Er was opnieuw veel uitval 
van teamleden en leerlingen en in december was de school een week extra gesloten. De MR werd 
geïnformeerd over de wijze waarop het onderwijs - op afstand - toch vorm kreeg.  
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NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden 
NPO is een investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor 
leerlingen op te vangen. De gelden zijn toegekend voor twee jaar en worden op De Kring over vier 
jaar verdeeld.  
De MR heeft meegekeken naar de beleidskeuzes die gemaakt zijn naar aanleiding van de schoolscan. 
Ook is regelmatig besproken wat de resultaten van de inzet van de NPO gelden waren. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Aan het begin van het schooljaar zijn er startgesprekken gevoerd aan de hand van een vragenlijst per 
kind. Ouders en leerkrachten waren enthousiast over deze gesprekken. 
Ook is er, in plaats van een informatieavond per groep, een workshopavond gehouden waarin 
verschillende onderwerpen werden gepresenteerd, bijv. de rekenmethode. De aanwezige ouders 
waren positief. De ouders uit de MR gaven na afloop de tip mee om na te gaan wat de verwachtingen 
van ouders zijn en goed te communiceren wat het doel van zo’n avond is. 
 
Halverwege het schooljaar is er, onder andere naar aanleiding van de richtlijnen voor de omgang met 
covid-19 en de inzet van de NPO gelden, besproken dat het noodzakelijk is om ouders vaak en goed 
schriftelijk te informeren. Zeker als ouders de school niet in komen en dan met hun vragen blijven 
zitten of wellicht verkeerde aannames doen. Bij het verstrekken van informatie aan anderstalige 
ouders wordt gestreefd naar de inzet van andere ouders die de gegeven informatie kunnen vertalen. 
 
Aan het eind van het schooljaar werden in de maatschappij de Corona maatregelen versoepeld en is 
er met de MR gesproken over het ’s morgens wel/niet mee naar binnen lopen door ouders. Besloten 
is om ouders in principe niet mee naar binnen te laten gaan, voor de rust en veiligheid in de school. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders van nieuwe leerlingen, vooral in de kleutergroepen, zij 
mogen vanaf de start ’s morgens een aantal keer meelopen.  
Voor schooljaar 2022-2023 is nagedacht over het mee naar binnen gaan bij de start van het 
schooljaar, om de ouders een beeld te geven van het lokaal en de groep waarin het kind zit.  
Gelukkig waren er aan het eind van schooljaar 2021-2022 ook momenten dat ouders wel weer op 
school konden komen, bijv. voor de rapportgesprekken. De leerkrachten hebben dit als heel plezierig 
ervaren. Sommige zaken zijn ongeschikt om via Teams te bespreken. Ouders zijn verder betrokken bij 
de afsluiting van thema’s, de vieringen en voorstellingen. Ook het zomerfeest is weer georganiseerd. 
 
Veiligheid 
De uitslagen op de veiligheidsmonitoren van de school zijn op zich goed, met een gemiddelde van 8. 
De MR is geïnformeerd over de verschillende manieren waarop de school aandacht besteedt aan dit 
onderwerp. Toch is er blijvend aandacht nodig voor de groepsvorming en (online) pesten. Zeker 
nadat groepen na een lockdown terugkeren op school merkt het team dat de leerlingen opnieuw 
met elkaar moeten leren omgaan met elkaar, als groep.  
Daarnaast is er aandacht nodig voor het omgaan met sociale media. Leerlingen krijgen les in 
mediawijsheid en daarin komt ook de omgangsvormen in bijv. chatgroepen aan de orde. Dit 
onderwerp is ook deel van het jaarplan voor 2022-2023. Er wordt o.a. gedacht aan een ouderavond 
over dit onderwerp. Ook wordt door de directie gekeken naar een oudermodule bij de methode De 
Veilige School. 
 
De MR is geïnformeerd over de werkzaamheden en de inzet van de vertrouwenspersonen. 
 
In het kader van veiligheid is verder gesproken over het plan van aanpak bij de RI&E (risico 
inventarisatie en evaluatie die vierjaarlijks wordt ingevuld). Het deelplan verkeer, opgesteld i.v.m. de 
verkeersveiligheid rond de school, wordt opgepakt door de verkeerscommissie in samenwerking met 
de politie en de gemeente.  
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Nieuw rapport 
Het team heeft een keuze gemaakt voor MijnRapportfolio. De MR is geïnformeerd over het doel en 
de opzet van het rapport. De MR is blij met de keuze, vanwege het feit dat er vooral wordt gekeken 
naar de ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Vaste bespreekpunten in een schooljaar 
Schoolbegroting: de uitgaven aan personeel en materialen. 
Schoolgids: de schriftelijke informatie voor ouders, die elk schooljaar een update ondergaat. 
Vakantierooster en studiedagen: de MR heeft hier instemmingsrecht op. 
De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht op het Formatieplan en het Werkverdelingsplan. 
 
Overige zaken die aan de orde zijn geweest in 2021-2022: de aanschaf van schoolmateriaal door 
ouders; de scan in de kleuterbouw van het meubilair en de materialen; het nieuwe koersplan van de 
stichting; schoonmaak van de school; de TSO; duurzaamheid; trakteren in de school; 
muziekonderwijs; de totstandkoming van het voorlopig VO advies in groep 7; de opvang van 
Oekraïense leerlingen; de ouders van de MR eerder meenemen in processen en als klankbord laten 
fungeren. 
 
Financieel verslag 2021-2022 
Op grond van de WMS komen alle in redelijkheid te maken kosten voor de 
medezeggenschapsactiviteiten voor rekening van de school. Bekende posten zijn scholing, inhuur van 
deskundigen, informeren en raadplegen van de achterban, het voeren van rechtsgedingen wanneer 
noodzakelijk. De MR stelt het schoolbestuur vooraf in kennis van de te maken kosten, verwijzend 
naar een offerte, (uren)begroting, of een concreet voornemen. Een faciliteitenregeling in het 
medezeggenschapsstatuut kan hiertoe procedurele afspraken omvatten, inclusief verantwoording. 
Een jaarverslag van de MR is de voor de hand liggende methode. 
In schooljaar 2021-2022 heeft de MR geen gebruik gemaakt van scholing of de inhuur van 
deskundigen. Tijdens schooljaar 2021-2022 is de MR ook niet ondersteund door derden bij de 
uitvoering van haar activiteiten. 
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