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        welkom 
MR Jaarverslag 2021/2022 
Dit is de 17e jaargang van de Medezeggenschapsraad (MR) van OBS Het Woudhuis.  
 
Algemeen 
Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden 
als ouders zitting hebben. In ons geval zijn dat normaal gesproken 4 leden, 2 uit de 
oudergeleding en 2 uit de personeelsgeleding. Door ziekte en personele wisselingen 
hadden we afgelopen schooljaar gedeeltelijk maar 1 lid uit de personeelsgeleding. 
De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. 
De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor 
school en/of kinderen en ouders van belang zijn. Denk daarbij aan zaken als het 
schoolplan, het formatieplan, sollicitaties & benoemingen, zaken vanuit de 
Gemeenschappelijk MR (GMR) en overige onderwijskundige zaken. De raad treedt op 
als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, het 
stichtingbestuur. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere 
zaken instemmingbevoegdheid, dus invloed uitoefenend maar niet (altijd) bepalend. Dat 
is belangrijk om te weten. Het afgelopen schooljaar hebben we 7 keer vergaderd.  
 
Belangrijkste agendapunten 

• Directie Woudhuis: Er komen diverse zaken en mededelingen vanuit de directie die 
ter kennisgeving worden aangenomen, ter instemming worden aangeboden dan wel 
van advies worden voorzien. Belangrijkste agendapunten in het schooljaar 
2021/2022 waren de schooltijden, PR voor de school, missie en visie, focusposters, 
corona impact en -maatregelen, personele wisselingen, onrust binnen Leerplein055, 
een nieuwe rekenmethode, de begroting, het formatie overzicht, de groepsindeling, 
het vakantierooster en de audit. Daarnaast is de MR betrokken geweest bij de 
(interne) werving van de nieuwe directeur, Susanne Zwerver. 

• Bestuur: In maart heeft de MR een gesprek gehad met de voorzitter van het College 
van Bestuur a.i. Jan Paul ten Brink. Er is gesproken over het imago van de school en 
van Leerplein055, sluiting van De Reiziger, teruglopend leerlingaantal en een externe 
audit. 

• MR zaken: Binnengekomen post, vragen van ouders of leerkrachten, zaken die goed 
of niet goed zijn gegaan (mede gebaseerd op input van ouders) en financiële zaken. 
De MR heeft een jaarplanning opgesteld. De agenda werd een week voor de 
vergadering via de Parro app gedeeld met ouders. 

• GMR: In de GMR worden schooloverstijgende en gemeenschappelijke zaken 
besproken. Hierbij gaat het onder meer over het budget voor de MR-en, de 
algemene statuten, bestuursformatieplannen, het aannamebeleid, het al dan niet 
verkrijgen van subsidies en dergelijke. Gedurende het schooljaar 2021/2022 is 
beperkte informatie (agenda/notulen) door de MR ontvangen en besproken. Er is 
besloten om niet deel te nemen aan de GMR, maar de agenda’s en verslagen wel 
goed te volgen en waar nodig vragen in te dienen. 

 
Bezetting 
De MR bestond deze periode uit de volgende leden: 
 
Lobke Kuiper-Traarbach (ouder)  voorzitter / penningmeester 
Myrthe Demmer (ouder)   secretaris  
Vincent Barneveld (leerkracht)  notulist 
Angela Jansen (leerkracht)  notulist (tot en met december 2021) 



 

 

 
Afgevaardigde GMR:   geen 
 
Vergaderingen  
De MR vergaderingen zijn openbaar, maar zijn niet door ouders bezocht. Dit jaar hebben 
de vergaderingen wederom digitaal (via Google meet of Teams) plaatsgevonden. 
 
Tot besluit 
Wij willen iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze school. 
In het bijzonder tijdelijk directeur Rosalie Alfons voor de prettige en constructieve 
samenwerking. 


