
MR Jaarverslag schooljaar 2021-2022 
 

 

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van KC de Bolster te Raalte. Dit jaarverslag 

is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2021-2022 

 

De medezeggenschapsraad. 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door het team 

gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij               

KC de Bolster. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om 

daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief 

goed onderwijs op onze school. De raad spreekt voor zowel ouders en leerlingen als personeel. 

 

De MR bestond het afgelopen schooljaar uit: 

Ellen Eektimmerman  (Personeelsgeleding) 

Willem Boes   (Personeelsgeleding, notulist) 

Lindi Brinkhuis   (Personeelsgeleding) 

Geertje Kleine Schaars  (Oudergeleding, voorzitter) 

Danielle Klein Koerkamp (Oudergeleding) 

Maureen Oors   (Oudergeleding, secretaris) 

 

Einde van dit schooljaar zijn Lindi Brinkhuis en Geertje Kleine Schaars afgetreden. Voor het schooljaar 

2022-2023 nemen Carry Grootenhuis (personeelsgeleding) en Ozlem Aydemir (Oudergeleding) plaats 

in de MR. 

 

Vertegenwoordiging vanuit KC de Bolster in de GMR is Willem Boes. 

 

Onze werkwijze. 

Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-vergaderingen is 

een jaarplanning gemaakt. Deze jaarplanning is in te zien op de website in het activiteitenplan MR. 

Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda vastgesteld. Op de 

jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn 

zowel de aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die 

aan bod moeten komen conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het 

schoolformatieplan en de schoolgids.  

 

Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering. Ook de 

onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Mijnplein)  worden 

behandeld, komen ter sprake in de MR-vergaderingen. 

 

Vergaderfrequentie. 

In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR 7 keer vergaderd. Een aantal vergaderingen hebben digitaal 

plaatsgevonden i.v.m. de regelgeving rondom Corona. Directeur Titia Claassen is aanwezig geweest 

bij elke vergadering van de MR. Gedurende het schooljaar en buiten de vergaderingen om heeft de 

MR diverse malen contact gehad om lopende zaken te bespreken. Ook zijn diverse zaken omwille van 

efficiency per mail afgehandeld. 

 

 



 

 

Onderwerpen die het schooljaar onze aandacht hebben gekregen: 

 

Protocol in Coronatijd. 

Tijdens de Corona-crisis zijn we op de hoogte gehouden door de directie. Denk daarbij aan de RIVM 

regels zowel in school als op het schoolplein, het thuisonderwijs, hoe om te gaan met vekoudheid 

etc. ook de leuke zaken werden in het licht van Corona steed beoordeeld (o.a. 

schoolreisjes/schoolkamp) 

 

Besteding van de NPO gelden.  

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een steunpakket vanuit de overheid om de ontwikkel 

achterstanden als gevolg van corona te herstellen. CNV Onderwijs wil dat er structurele oplossingen 

komen voor de problemen in het onderwijs. Iedere school moest drie voorbereidende fases 

doorlopen: de schoolscan, de keuze van interventies en de vastlegging hiervan in een 

schoolprogramma. Dit hebben wij al MR gevolgd en ook inspraak gehad in de keuzes die zijn 

gemaakt. Ook in het komend schooljaar blijven we dit monitoren en indien nodig geacht vanuit de 

schoolleiding kunnen plannen op een later moment worden bijgesteld of aangevuld. 

 

Begroting en Schoolgids 

De MR heeft hiermee ingestemd 

 

Ouderbetrokkenheid 

Dit is op KC de Bolster een belangrijk thema. De MR is van mening dat iedere leerling recht heeft op 

een goede samenwerking tussen school en ouders. Doel is de optimale ontwikkeling van de kinderen. 

Hier is afgelopen jaar veel in ondernomen. En voor he komend schooljaar is besloten dat er een  

stuurgroep ouderbetrokkenheid komt, meer koffiemomenten voor ouders. 

 

Schoolplan 2019-2023 

Het schoolplan was opgesteld voor 2019-2023 maar is i.v.m. Corona verlengt naar 2025 

 

Vakantierooster  

Er is bij het Vakantierooster gekeken naar het aantal uren dat besteed wordt aan les, studiedagen en 

vakantie. 

 

Activiteitenplan MR 

Het activiteitenplan is vastgesteld. Het activiteitenplan is ons jaarplan. Wij gebruiken de term 

‘activiteitenplan’ om verwarring met het jaarplan van de school te voorkomen. Dit plan is een 

handleiding voor onze medezeggenschap en dus vooral bedoeld voor onze eigen MR leden. Het 

activiteitenplan is tevens de onderlegger waarmee de MR de toegekende middelen verantwoordt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formatie 

 De MR is meegenomen in de formatie, en toont bewondering voor de inzet van de directie voor het 

wederom rond krijgen van de formatie is goede samenwerking met Rode Bank en Mijnplein. 

 

GMR 

Alle aandachtspunten vanuit de GMR zijn besproken en eventuele acties die hieruit naar voren 

kwamen zijn uitgevoerd 

 

Zorgbeleid  

Vanuit de schoolleiding, veelal aangestuurd door de IB-ers, is er veel aandacht voor sociaal 

emotionelen ontwikkeling van kinderen en het zoeken naar werkmethodes die hier een positieve 

bijdrage aan leveren. Wij als MR hechten hier veel waarde aan en zijn het afgelopen jaar ook nauw 

betrokken bij de plannen en keuzes voor werkmethodes die worden gemaakt. 

 

RI&E 

De RI&E is een vast onderwerp op onze agenda. Dit wordt door de school kritisch opgepakt en wij al 

MR monitoren de voortgang. 

 

 

Tot slot. 

De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de 

kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet deze 

positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van actuele 

ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijkse terugkerende zaken, heeft ook de toekomst 

van KC de Bolster onze aandacht. 

 

Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te kijken 

naar alles wat ons wordt voorgelegd, en de MR verder te professionaliseren. Onze speerpunten, 

vergaderdata kunt u vinden in ons activiteitenplan op de website. 

 

Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat 

graag.  

 

Raalte, 28 september 2022 

 

MR KC de Bolster 

 

Maureen Oors (voorzitter) 


