
Jaarverslag MR De Hoeksteen

Schooljaar 2021-2022

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Hoeksteen over
het schooljaar 2021-2022. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten.

Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft
een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn
behandeld. Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van de raad in het
volgende schooljaar. Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school
(www.hoeksteen-bussum.nl), kies tabblad “De School” en vervolgens “Medezeggenschapsraad”.

2. Samenstelling en werkwijze MR

2.1 Wat doet de MR?

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de wet op de
medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR overlegt
met de directie van de school over schoolbeleid zoals bijvoorbeeld doelstellingen, onderwijskwaliteit,
passend onderwijs, tussen schoolse opvang, personeelsbeleid en veiligheid. De directie vraagt
bijvoorbeeld advies aan de MR over toelatingsbeleid van leerlingen, samenwerking met andere
instellingen of over onderhoud. Sommige plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee
heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld bij het schoolplan, de samenstelling van de formatie en de
onderwijstijden. Tenslotte heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief
voorstellen kan doen aan het directie of het bestuur. Naast de formele bevoegdheden van de MR is
de raad vooral een klankbord voor directie en het schoolbestuur, en een kanaal voor ouders met
vragen of opmerkingen.

De MR vergadert circa 6 keer per jaar. De voorzitter van de MR zit aan bij de algemene
vergaderingen van het bestuur.

2.2 Samenstelling

De medezeggenschapsraad van De Hoeksteen bestaat uit zes leden, drie leden namens de ouders
en drie leden namens het leerkrachtenteam. De leden van de raad worden door middel van
kandidaatstelling en openbare verkiezingen voor een periode van 3 jaar in de raad opgenomen. De
samenstelling van de MR is het afgelopen jaar gewijzigd: in de oudergeleding is Myrthe Smeenk



toegetreden en in de personeelsgeleding is Linda Schopping toegetreden. Met Ingang van schooljaar
2022 / 2023 wordt Mireille Duurland vervangen door Jan van Alphen.

De MR bestaat nu uit:
- Voorzitter: Etienne Mommers
- Secretaris: Marissa Van Ierschot
- Penningmeester: Myrthe Smeenk
- Leerkracht groep 1/2D & vertegenwoordiger onderbouw: Anja Tromp
- Leerkracht groep 5A & vertegenwoordiger middenbouw: Jan Van Alphen
- Leerkracht groep 8 & vertegenwoordiger bovenbouw: Linda Schopping

3. Advies, instemming en initiatieven MR

Schoolbeleid
De MR is betrokken bij het vormgeven van het onderwijs binnen de door de overheid gestelde kaders
en richtlijnen. Vanuit bestuur en directie zijn een aantal zaken aan de MR voorgelegd. We hebben
instemming gegeven op de plannen voor de verbouwingen in de school, het IT beleid en het voorstel
voor de ouderbijdrage. Verder hebben we geadviseerd over beleidszaken rond onderwijs en de
invulling van vacatures (als onderdeel van de ‘sollicitatiecommissie’). Daarnaast stond Corona en de
te nemen maatregelen dit schooljaar weer regelmatig op de agenda. Ook hebben we meegedacht
over de besteding van de extra financiën die door het ministerie beschikbaar zijn gesteld om de
gevolgen van Corona op te vangen (NPO gelden). Andere belangrijke onderwerpen waren:

● Samenwerking met Directie, Bestuur en OR en de rollen en verantwoordelijkheden die elk van
de geledingen heeft.

● Werkdruk en maatregelen om deze te verminderen
● Besteding van de stakingsgelden 2019 en 2020
● Formatie 2022 / 2023
● Passend onderwijs en ondersteuning

4. Vooruitblik schooljaar 2022-2023
Dit schooljaar zal de MR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het onderwijsbeleid op De
Hoeksteen te toetsen en te borgen. De organisatie, rolverdeling en samenwerking tussen Bestuur,
Directie, MR en OR wordt komend jaar verder geprofessionaliseerd. Onder meer omdat wetgeving
steeds hogere eisen stelt aan Bestuur en MR. Ook de inzet van NPO gelden, werkdruk en wellicht
Corona blijven naar verwachting aandacht vragen.

5. Contact met de MR
Mocht u vragen hebben, of meer willen weten over de MR kunt u ons bereiken via
mr@hoeksteen-bussum.nl of één van ons aanspreken op school.


