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JAARVERSLAG MR DE PELIKAAN 2021-2022 

 

Inleiding  

Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de samenwerkingsschool De Pelikaan 

over het schooljaar 2021-2022. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het 

afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – 

ouders en personeel – te informeren over de activiteiten die de MR die in het afgelopen schooljaar 

heeft ondernomen en de onderwerpen die de MR in de vergaderingen heeft besproken. Wilt u 

reageren, dan kan dit via ons mailadres: mr.pelikaan@degroeiling.nl of door één van de MR-leden 

aan te spreken. Verderop in dit jaarverslag staan de namen van de MR-leden vermeld.  

 

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 en een 

afvaardiging van de ouders. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een 

school de MR om advies en instemming moet vragen. De MR brengt advies uit over bijvoorbeeld de 

vakantieregeling en de tussenschoolse opvang. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het 

advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen. De directie heeft instemming van 

de MR nodig op een aantal zaken, zoals (verandering van) de onderwijskundige doelstelling van de 

school, het schoolplan en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Instemming 

betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming 

van de MR. Medezeggenschap is daarmee een krachtig middel om de kwaliteit van de school en het 

onderwijs op de school te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren.  

De MR van De Pelikaan levert vanuit een kritisch-constructieve instelling een bijdrage aan de 

kwaliteit van het onderwijs. De MR doet dat door belangenbehartiging van ouders, leerlingen en 

personeel bij schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de school. De MR 

functioneert als kritische gesprekspartner en controlerend orgaan van de directeur. De MR streeft 

ernaar een proactieve gespreks- en onderhandelingspartner te zijn. Als vertegenwoordiger van de 

achterban – zonder last of ruggenspraak – wil de MR voldoende informatie verwerven én 

verstrekken. 

 

Wie zitten er in de MR? 

Tot en met januari 2022 was de MR samengesteld uit de MR-en van de voormalige R.K. basisschool 

St. Catharina en de voormalige OBS Vlisterstroom. De MR-leden waren toen:  

Personeel:  Linda van den IJssel  
Anne-Loes Oostendorp (voorzitter Catharina) 
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Chantal Arendsen 
Anita van Dijk 

Ouders:  Wesley Duits (voorzitter Vlisterstroom) 
        Walter Saris 
  Leonie Wymenga 
  Maaike Arts- Zieleman (secretaris) 
 

Sinds februari 2022 is er een nieuwe MR gevormd voor Samenwerkingsschool De Pelikaan. Deze MR 

bestaat uit zes leden. Drie leden werden rechtstreeks uit en door het personeel gekozen. Drie leden 

werden rechtstreeks uit en door de ouders/verzorgers gekozen. De MR-leden van de nieuwe MR zijn:  

Personeel: Linda van den IJssel 

Anne-Loes Oostendorp  

Chantal Arendsen  

Ouders:  Wesley Duits (voorzitter) 

Jessica Zuiderveld (penningmeester) 

Mariëlle Laan (secretaris) 

De directeur is meestal als adviseur bij (een deel van) de MR-vergaderingen aanwezig.  

 

Wanneer kwam de MR bijeen? 

De MR heeft in het schooljaar 2021-2022 acht keer vergaderd. De vergaderingen zijn voorafgaand 

aan de start van het schooljaar gepland en waren openbaar. De vergaderingen startten om 19.00 

uur. De bijeenkomsten vonden doorgaans op school plaats, op enkele bijeenkomsten na die online 

gehouden zijn wegens (coronagerelateerde) omstandigheden.  

In het schooljaar 2021-2022 is de MR op de volgende momenten bijeengekomen:  

- Maandag 27 september 

- Dinsdag 26 oktober 

- Woensdag 17 november 

- Dinsdag 8 februari 2022 

- Woensdag 16 februari 2022  

(extra ingelast i.v.m. het plotselinge vertrek van twee leerkrachten) 

- Woensdag 23 maart 2022 

- Woensdag 1 juni 2022 

- Woensdag 29 juni 2022 

Bij de ingelaste (online) bijeenkomst op woensdag 16 februari was ook de voorzitter van het college 

van bestuur van De Groeiling, Jan Kees Meindersma, aanwezig. De geplande MR-bijeenkomst van 

dinsdag 19 april 2022 is vervallen vanwege het vertrek van directeur Sijmen Kosten per 1 mei 2022.  
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Welke onderwerpen zijn er in het schooljaar 2021-2022 besproken? 

In juli 2021 is een jaarplan vastgesteld met onderwerpen die gedurende het schooljaar 2021-2022 in 

de MR besproken moesten worden. Gedurende het jaar zijn ook nog nieuwe onderwerpen opgepakt. 

Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen kort toegelicht. 

Schooltijden en studiedagen 

De MR heeft ingestemd met een lesvrije week voor de voorjaarsvakantie, drie losse studiedagen en 

een vrije middag voor de kerst- en zomervakantie in 2022-2023.  

Schoolgids 

De schoolgids is ingevuld in het format van Scholenopdekaart.nl. In de schoolgids van 

schooljaar 2022-2023 wordt een maximale groepsgrootte beschreven van 30 leerlingen. 

Beredeneerde afwijkingen daarvan zijn mogelijk. 

Scholing MR-leden 

De nieuwe MR-leden staan open voor een MR-training en hebben de documenten van een oude MR-

training doorgenomen.   

Vertrek leerkrachten 

Naar aanleiding van het plotselinge vertrek van twee leerkrachten is er een extra MR-vergadering 

ingelast. Tijdens deze vergadering zijn zorgen over het werkklimaat, de onderwijskwaliteit, de 

groepsbezetting, de communicatie naar ouders, het evenwicht tussen de voormalige St. Catharina en 

de voormalige OBS Vlisterstroom en de voorbereiding van groep 2 op groep 3 besproken.  

Opbrengsten CITO-toetsen 

De schoolnorm (vastgesteld aan de hand van de schoolpopulatie) is niet gehaald bij de CITO-toetsen 

in het midden van het jaar. Rekenen is een zorg op de Pelikaan. Er is aandacht voor en er zijn 

materialen ingezet. Spelling en begrijpend lezen gaan redelijk. De MR heeft aangegeven dat een 

toelichting voor ouders op de CITO-uitdraai bij het rapport gewenst is. 

Formatieplan 

Er zijn voor het schooljaar 2022-2023 drie nieuwe leerkrachten aangenomen, waardoor er gewerkt 

kan worden met tien groepen.  

Schoolcyclus – het kwaliteitssysteem 

Het team heeft in het schooljaar 2021-2022 volgens de werkwijze van Stichting LEERkracht gewerkt 

aan kwaliteitsverbetering.  

MR-reglement 

De MR van De Pelikaan is bezig met het vaststellen van een MR-reglement.  

NPO-gelden 

Er is nog geen inzicht in of plan voor de besteding van de NPO-gelden. Voor 1 oktober 2022 wordt dit 

plan gedeeld met de MR.   
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Verantwoording ouderbijdrage 

Er zijn afspraken nodig over de taken van de OR (ouderraad) en de MR met betrekking tot het inzicht 

in en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Er zal begin schooljaar 2022-2023 een overleg 

gepland worden tussen (vertegenwoordigers van) OR en MR. 

 

Hoe kijkt de MR terug op het schooljaar 2021-2022? 

Wij kijken terug op een bewogen schooljaar waarin wij veel met elkaar hebben vergaderd. Vanwege 

de fusie van de scholen inclusief de medezeggenschapsraden en de personele wisselingen was er 

veel te bespreken. Zowel de ouder- als de personeelsgeleding was flexibel als het ging om wijzigen 

van vergaderdata of extra vergaderingen toevoegen.  

Er is afgelopen schooljaar nauw samengewerkt met de opeenvolgende directeuren van De Pelikaan. 

De ontwikkelingen in de nieuwe school werden besproken en er werden acties ondernomen om 

vragen en zorgen die bij ouders en in het team leefden te adresseren. De contactmomenten die zijn 

georganiseerd om betrokkenheid bij De Pelikaan te faciliteren, zoals ouderavonden en een 

kennismakingsochtend, werden goed bezocht.  

De MR heeft in de loop van het schooljaar de agenda's en notulen van de MR-vergaderingen niet 

alleen via de website van de school gedeeld, maar ook via Social Schools. Het doel is het vergroten 

van de transparantie over de onderwerpen waarmee de MR zich bezighoudt richting alle betrokken 

ouders en personeelsleden van De Pelikaan. Het effect van het delen via Social Schools is nog 

onduidelijk, de MR heeft hierover geen reacties ontvangen of verzameld.  

We kijken uit naar het nieuwe schooljaar. Tot de kerstvakantie blijft Henk Lardée aan als interim-

directeur. We zijn als MR betrokken bij het benoemen van een vaste directeur in het nieuwe 

kalenderjaar. We hopen met deze nieuwe directeur ook een goede samenwerking aan te kunnen 

gaan, om op die manier ons steentje bij te dragen aan goed onderwijs voor de leerlingen van De 

Pelikaan.  

 


