
JAARVERSLAG MR 2020 
 

Beste lezer,  

Hier treft u het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van christelijke Basisschool De Wingerd in 

Goes. We vinden het fijn als het jaarverslag door velen van onze achterban gelezen wordt en hebben 

het juist daarom kort en krachtig gehouden.  

 

We zijn dit jaar begonnen met twee nieuwe leden binnen de personeelsgeleding. Er is afscheid 

genomen van Ingeborg Bakker en René de Kok. Zij zijn vervangen door Dineke de Hond en Paulina de 

Vries.  

 

1. Samenstelling Medezeggenschapsraad 

Personeelsgeleding: Paulina de Vries (secretaris), Dineke de Hond, Alinde Hamelink. Oudergeleding: 

Marion van de Velde (voorzitter), Nellianne van Schaik, Mariska Koppejan. 

Dineke de Hond was i.v.m. zwangerschapsverlof alleen bij aanvang van het schooljaar aanwezig bij de 

vergaderingen.  

 

2. Vergaderdata 

We hebben dit schooljaar viermaal vergaderd en wel op de volgende data: 13 oktober 2020 in de 

personeelskamer van school, 20 januari 2021 via beeldbellen, 12 mei 2021 via beeldbellen en 5 juli 

2021 in de grote hal van school. Bij alle vergaderingen waren zowel de directeur als de teamleider ook 

aanwezig. Dit wordt als zeer prettig ervaren door de korte lijnen die zo ontstaan. 

 

3. Behandelde onderwerpen MR 2020-2021 

Kiss & ride strook 

Vanuit de MR zouden we graag zien dat de Kiss & ride strook een veiligere speelplek wordt tijdens de 

pauzes. Door de stoeprand is het gevaarlijk, terwijl er veel gevoetbald en geskeelerd wordt. Er zijn 

weleens kinderen gevallen en we willen ernstige ongelukken voorkomen. Daarom is er aandacht 

gevraagd voor het herinrichten van de Kiss & ride strook. Dit blijkt nog een ingewikkelde kwestie te 

zijn, omdat ook het halen en brengen op een veilige manier moet blijven gebeuren. Het 

managementteam van de Wingerd heeft al met verschillende mensen van de gemeente gesproken. 

De gemeente wil de huidige situatie behouden. We hopen nog altijd op een oplossing! 

 

Kindcentrum 

De ontwikkelingen rondom het Kindcentrum (i.s.m. Prokino) worden besproken binnen de MR. Deze 

ontwikkelingen zijn nog pril. Er wordt gewerkt vanuit wat er al is. Dit punt komt volgend schooljaar 

terug op de agenda.  

 

Corona maatregelen 

Uiteraard is de MR steeds op de hoogte gehouden van de maatregelen die de school moest nemen. 

Het is goed te horen en te zien hoe alles verlopen is. Bijzonder fijn dat er tijdens de lockdown ruimte 

was om leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden toch op te vangen in een speciale groep. Ook 

zijn we dankbaar dat de leerlingen sinds maart weer fysiek naar school konden komen, met in acht 

neming van de geldende maatregelen aan het begin en einde van de schooldag. 

 

Begroting en formatie 

De begroting en formatie zijn gedeeld met de MR. Het managementteam heeft deze verder toegelicht. 

We zijn blij dat er door de NPO-gelden ruimte is gecreëerd om de huidige groepsindeling te behouden 



en om extra ondersteuning in te zetten. De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met de 

formatie.   

 

Jaarplan LEV-WN 

Het jaarplan van LEV-WN, toegespitst op de Wingerd, is doorlopen tijdens een MR-vergadering. De 

belangrijkste punten: 

- Prestaties leerlingen moeten passen bij de populatie. 

- De ‘Identiteitscommissie’ van de Wingerd werkt naar wens.  

- We willen een gezonde school zijn met veel aandacht voor bewegend leren. 

- Het doel is om op 1 oktober 2021 216 leerlingen te hebben. 

- Rekenvaardigheden moeten omhoog. Doel is het meer kindgericht vorm te geven m.b.v. 

leerdoelen. Schooljaar 2021-2022 wordt er een nieuwe rekenmethode ingevoerd. De 

rekencommissie is ermee aan de slag.  

- Beleid burgerschap wordt aangepast.  

 

Vakantierooster 

Het vakantierooster is voorgelegd aan de MR. We volgen het landelijke beleid en de Zeeuwse 

afspraken.  

 

Verschillende activiteiten vanuit beweegschool 

De directie houdt de MR steeds op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen rondom de 

beweegschool. Interessant om de ontwikkelingen te volgen.  

 

NPO gelden 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van de overheid om de 

komende tweeënhalf jaar bij te dragen aan het herstel en de ontwikkeling van het Nederlandse 

onderwijs. Met extra financiële middelen krijgen scholen de mogelijkheid om de negatieve gevolgen 

van corona teniet te doen, hun leerlingen bij te spijkeren en weer vooruit te helpen. 

 

De MR is op de hoogte gesteld van de keuzes die er op de Wingerd zijn gemaakt. Deze zijn inmiddels 

goedgekeurd door LEV-WN en ook de MR heeft ingestemd met de aanpak. 

 

4. Betrokkenheid achterban  

Dit schooljaar heeft de MR de achterban op de hoogte gehouden via de Pers. Het was in de planning 

om een koffieuurtje te organiseren, maar dit is door de maatregelen rondom Covid niet doorgegaan. 

 

5. OPR   

Dit jaar zijn er verkiezingen geweest voor de OPR van Kind op Eén. Eén ouder van de Wingerd heeft 

zich verkiesbaar gesteld. Helaas hebben we niet voldoende stemmen ontvangen om deel te mogen 

nemen aan de OPR.  

 

6. Nawoord  

Wij kijken wederom terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin we vol goede moed van start gingen, 

maar waar we opnieuw te maken hadden met beperkingen door de maatregelen rondom Covid. 

Ondanks dat is het contact goed gehouden. De directeur en de voorzitter van de MR hadden regelmatig 

telefonisch contact. Ook zijn alle vergaderingen door gegaan, al dan niet middels beeldbellen. Op deze 

manier hebben we alle belangrijke onderwerpen kunnen bespreken. We zijn tevreden over hoe het 

afgelopen jaar verlopen is. Helaas hebben we wederom het contact met de achterban gemist. Het is 

even afwachten of we dit volgend schooljaar weer kunnen oppakken. Mocht u voor de MR goede 



suggesties of vragen hebben, dan horen we dat graag van u! U kunt ons aanspreken of mailen: 

mrdewingerd@levwn.nl 

 


