Jaarverslag Medezeggenschapsraad Basisschool De Tweesprong
Schooljaar 2021-2022
De MR zet zich in om een positief kritische bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school, het beleid, het
onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Middels dit jaarverslag wil de MR een overzicht geven van
onderwerpen die in het afgelopen schooljaar aan de orde zijn geweest.
Samenstelling MR
De MR bestaat uit vier leden. Twee leden vormen de personeelsgeleding (PMR) en twee leden de
oudergeleding (OMR).
Voorzitter
Sabrina Houben
Leerkracht groep 1-2b
Secretaris
Janneke Stienen
Ouder groep 3, 5 en 7
Penningmeester
Linda Janssen
Leerkracht groep 1-2a
Lid
Sandra Loijen
Ouder groep 6
Vergaderingen
De MR is van september 2021 t/m juli 2022 zes keer bij elkaar geweest. Deze vergaderingen waren samen met
de MR van basisschool De Zonnehof uit Leveroy. Drie vergaderingen vonden plaats op Basisschool De
Tweesprong, één vergadering vond plaats op basisschool De Zonnehof en twee vergaderingen werden wegens
overheidsmaatregelen via teams gehouden. Tijdens de vergaderingen in oktober en december 2021 was dhr.
van Litsenburg als interimdirecteur aanwezig. Vanaf 2022 was mevr. I. Schroeten schoolleider. De schoolleider
gaf tijdens een vergadering mededelingen en informatie vanuit het management, de school en/of
MeerderWeert.
Het eerste gedeelte van de vergaderingen was openbaar, dit houdt in dat er toehoorders en directie bij
aanwezig mochten zijn. Het tweede gedeelte was besloten, dit houdt in dat alleen de MR leden aanwezig
waren.
Hieronder volgt een overzicht van punten die het afgelopen schooljaar binnen de MR aan de orde zijn geweest:
1. Corona
In verband met de geldende overheidsregels hebben de kennismakingsgesprekken in het begin van het
schooljaar via Teams plaatsgevonden. Eind november 2021 was het dringend advies om leerlingen van groep 6
t/m 8 een mondkapje te laten dragen wanneer zij zich door de school bewegen. Korte tijd daarna zijn aan
dezelfde groep leerlingen zelftesten uitgedeeld met het advies om twee keer per week thuis een zelftest af te
nemen.
Vanaf maandag 20 december 2021 is een lockdown ingegaan en hebben de leerlingen een extra vakantieweek
gekregen.
2. Werkdrukverminderingsgelden
De verkregen werkdruksverminderingsgelden zijn ingezet door leerkrachten op momenten buiten de groep te
laten werken.
3. Schoolplan 2019-2023 (instemmingsrecht)
Het schoolplan is het beleidsplan voor vier jaar. Het vermeldt in hoofdlijnen de ontwikkeling van de school.
Onderdeel van het schoolplan zijn de ontwikkelplannen. Omdat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn worden
de ontwikkelplannen jaarlijks geactualiseerd. De directie heeft uitleg gegeven over de aanschaf van nieuwe
methoden voor lezen (Atlantis) en rekenen.
4. Schoolgids 2021-2022 (instemmingsrecht)
De schoolgids wordt jaarlijks opgesteld en bevat informatie over de uitgangspunten en doelstellingen van de
school, over het onderwijsaanbod, het contact met ouders, hoe er extra hulp gegeven wordt en op welke
momenten de ouders worden ingelicht over de resultaten van hun kind. Ieder jaar wordt de inhoud van de
schoolgids in samenwerking met de MR zorgvuldig bekeken en waar nodig aangepast. De MR heeft
instemmingsrecht m.b.t. de schoolgids. Dit jaar is de schoolgids wederom ontstaan vanuit schoolvensters
(www.scholenopdekaart.nl). De MR heeft ingestemd met de nieuwe schoolgids.

5. Formatieplan 2021-2022 (instemmingsrecht PMR en adviesrecht OMR)
In het formatieplan wordt de groepsbezetting en indeling vastgelegd. Daarbij wordt er gekeken naar de
belangen van leerlingen, de organisatie en leerkrachten. MeerderWeert heeft subsidies aangevraagd voor
werving en selectie van nieuwe leerkrachten. Afgelopen schooljaar zijn er meerdere vervangingen geweest in
meerdere groepen door ziekte van twee leerkrachten. Aan het einde van het schooljaar zijn twee
groepsleerkrachten vertrokken. Door het verwelkomen van nieuwe collega’s hebben er meerdere
verschuivingen in de formatie plaatsgevonden. De PMR heeft ingestemd met het formatieplan.
6. Sociaal emotionele ontwikkeling
Tijdens elke MR-vergadering is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
7. Ouderklankbordgroep
Een van de OMR-leden neemt deel aan het overleg van de ouderklankbordgroep. Dit jaar zijn er drie
bijeenkomsten geweest.
8. TSO
Na onrust in het vorige schooljaar is dit schooljaar de TSO naar tevredenheid verlopen. Zowel vanuit de TSOmedewerkers als vanuit het team en de ouders is positief gereageerd. Na de herfstvakantie was de betaling
geregeld. Alle TSO-medewerkers hebben een VOG aangeleverd.
9. Financiën
Er wordt binnen MeerderWeert gewerkt met een schoolbegroting. Sinds dit schooljaar gaat MeerderWeert
naar een meerjarenbegroting en deze gaat lopen van januari – december. Voorheen was dit van augustus – juli.
De jaarbegroting 2021-2022 is besproken.
10. Vakantierooster
In het vakantierooster schooljaar 2021-2022 was er geen studiedag gepland op 6 december.
Jaarlijks is er een commissie die advies geeft ten aanzien van het vakantierooster. Het rooster is altijd
gebaseerd op de examenperiode in het VO. Het PO conformeert zich aan deze data.
11. Tevredenheidspeiling
Ieder jaar wordt er een tevredenheidspeiling afgenomen onder ouders, leerlingen of het team. In het
schooljaar 2021-2022 is er een tevredenheidspeiling onder het team afgenomen. De resultaten hiervan zijn
besproken in het team
12. Verkiezingen
Aan het einde van het schooljaar hebben er verkiezingen plaatsgevonden. Mw. Stienen, mw. Houben en mw.
Loijen hebben afscheid genomen van de MR. Volgend schooljaar nemen zitting in de OMR mw. Geelen en dhr.
Vreugdenhil. Een aanvulling voor de PMR wordt t.z.t. bekend gemaakt.
13. ARBO/verkeer/groepen
Er wordt geconstateerd dat er vanuit ouders minder animo is om te ondersteunen tijdens schoolactiviteiten.
Vanuit school is het belangrijk om hierover duidelijk te communiceren en ouders hierin te horen.
De verkeersituatie rondom de school, met name bij de kleuters verloopt onvoldoende volgens de
verkeersveiligheid, hieraan wordt komend schooljaar extra aandacht gegeven.

14. MR in de toekomst
Dit schooljaar zijn alle vergaderingen gezamenlijk met de MR van de Zonnehof geweest. Dit is naar ieders
tevredenheid verlopen.

Namens de Medezeggenschapsraad, Sandra Loijen juli 2022

