
JAARVERSLAG MR 2021-2022 
 

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 één nieuw lid binnen de personeelsgeleding. Er is afscheid genomen 

van Alinde Hamelink. Zij is vervangen door Regina Ruis.  

 

1. Samenstelling Medezeggenschapsraad 

Personeelsgeleding: Paulina de Vries (secretaris), Dineke de Hond, Regina Ruis. Oudergeleding: Marion 

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

 

2. Vergaderdata 

We hebben dit schooljaar viermaal vergaderd en wel op de volgende data: 22 november 2021, 31 

januari 2022 (digitaal), 11 april 2022 en 27 juni 2022. De vergaderingen (behalve die van 31 januari) 

vonden plaats in de personeelskamer van school. Bij alle vergaderingen was de directeur aanwezig. 

Vaak sloot de teamleider ook aan. Daarnaast hebben we één extra vergadering gehad over de formatie 

op 8 juni 2022. Deze laatste vergadering vond plaats via beeldbellen. Hierbij was de directeur ook 

aanwezig.  

 

3. Behandelde onderwerpen MR 2021-2022 

Corona maatregelen 

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

We zijn dankbaar dat de leerlingen sinds langere tijd weer fysiek naar school konden komen en dat de 

schoolreisjes door konden gaan. Het brengen en halen bij de deuren van de klas wordt als positief 

ervaren en blijft daarom zo. Ook de aanpassingen wat betreft het TSO rooster blijven bestaan.  

 

Begroting en formatie 

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

Bijzonder is dat de school een groei-jaar heeft, ondanks dat er een grote groep 8 uit stroomt naar het 

voortgezet onderwijs. We zijn blij dat er op de Wingerd voldoende leerkrachten zijn om alle groepen 

te bemensen. Door de NPO-gelden is er wederom ruimte gecreëerd om extra ondersteuning en 

activiteiten in te zetten. De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met de formatie.   

 

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. Dit jaar heeft de school bijvoorbeeld de 

tweede prijs gewonnen.  

 

Verschillende onderzoeken 

Afgelopen schooljaar zijn er verschillende onderzoeken uitgezet: ouderbetrokkenheid, 

schoolbelevingsonderzoek leerlingen, medewerkers inzetbaarheidsonderzoek, veiligheidsonderzoek. 

De uitslagen hiervan zijn besproken met de MR. Opvallend is dat de resultaten zeer positief waren. 



Uiteraard zijn we hier heel blij mee. Ontwikkelpunten worden opgepakt en uitgezet door het 

managementteam. Vanuit de MR is specifiek gevraagd om aandacht te hebben voor WhatsApp gedrag 

en digitaal pesten.  

 

Kleuterklassen ontwikkelingsgericht onderwijs  

Dit schooljaar is gestart met het ontwikkelingsgericht onderwijs in de kleuterklassen. De MR wordt 

steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. We zijn hier verheugd over en blijven dit met 

interesse volgen.  

 

School Ontwikkelings Profiel (SOP) 

Het SOP wordt ieder jaar nagekeken en eens in de vier jaar herzien. Ook dit schooljaar is het nagelopen 

en zijn de bevindingen gedeeld met de MR. Fijn om te zien dat de basisondersteuning van de Wingerd 

zo goed beschreven staat, wat kaders geeft bij de begeleiding aan leerlingen.  

 

 

4. Betrokkenheid achterban  

Dit schooljaar heeft de MR de achterban op de hoogte gehouden via de Pers.  

 

 

5. Nawoord  

We kijken tevreden terug op afgelopen jaar. Een jaar waarin we vol goede moed van start gingen, waar 

we opnieuw te maken hadden met beperkingen door de maatregelen rondom Covid en waar we het 

schooljaar op een normale manier hebben kunnen afsluiten. Het contact tussen de MR en de directie 

is wederom als goed ervaren. Alle vergaderingen zijn doorgegaan, meestal fysiek. De sfeer is 

gemoedelijk en vanuit deze sfeer is er ruimte om over alle onderwerpen te praten en vragen te stellen.  

Het is een actueel gegeven dat er sprake is van een gebrek aan personeel in de onderwijssector. We 

zijn dan ook zeer dankbaar dat dit op de Wingerd niet speelt. Ook voor volgend schooljaar is de 

formatie weer ruim op tijd rond.  

We hebben binnen de MR afscheid genomen van Marion van de Velde en Mariska Koppejan omdat 

hun termijn in de oudergeleding er op zit. Gelukkig zijn er twee nieuwe ouders bereid zitting te nemen 

in de MR: Betram Wezeberg en Marjolein Faasse 

 

 

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 

 


