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Jaarverslag 2021-2022 Medezeggenschapsraad 

OBS Weremere 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2021-2022 van de Medezeggenschapsraad (MR). In de 

MR wordt meegesproken over allerlei onderwerpen die met uw school en het 

onderwijs te maken hebben. Samen met de directie verbetert de MR de kwaliteit 

van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de 

arbeidsomstandigheden. Er zijn vijf bevoegdheden:  

 

- Recht op overleg,  

- Het initiatiefrecht,  

- Recht op informatie,  

- Instemmingsrecht en  

- Adviesrecht.  

 

Het instemmingsrecht houdt in dat het bevoegd gezag van de school op het 

omschreven terrein voorstellen ter instemming aan de MR moet voorleggen. De 

MR mag beargumenteerd instemming onthouden. Het adviesrecht houdt in dat 

het bevoegd gezag van de school op het omschreven terrein voorstellen ter 

advies aan de MR moet voorleggen. De MR heeft dan het recht met argumentatie 

adviesvoorstellen te doen. Het bevoegd gezag mag beargumenteerd van 

uitvoering van de adviesvoorstellen afzien. Wanneer het bevoegd gezag van 

uitvoering afziet, kan de MR ervoor kiezen hierover een geschil voor te leggen bij 

de geschillencommissie waarbij de school is aangesloten. 
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Vergaderdata 

De MR heeft in 2021-2022 reguliere vergaderingen gehouden op de volgende 

dagen: 

21 september 2021 

4 november 2021 

18 januari 2022 

17 maart 2022 

11 mei 2022 

21 juni 2022 

 

Samenstelling Medezeggenschapsraad 

Oudergeleding (OMR) 

Robin Betjes     voorzitter   Augustus 2012  

Sander Rijs     penningmeester Maart 2016 

Sibel Kocay (tot februari 2022)  ouderlid  Augustus 2020 

Margriet Stam    ouderlid  Augustus 2020 

Anke Kortenray    ouderlid  Augustus 2020 

Elise Krijnen     ouderlid  Maart 2022 

 

 

Personeelsgeleding (PMR) 

Merijn Vulker       Augustus 2014 

Kim de Vries      post  Augustus 2013 

Margret Verheul (tot februari 2022)    December 2018 

Karin Kruiver       September 2018 
Marianne Koops       Maart 2022 

Marijke Marrees       Maart 2022 

 

Overleg met bestuur en achterban 

Twee weken voorafgaand aan de MR-vergadering vindt overleg plaats tussen de 

directie en de voorzitter van de MR. Zeven dagen voorafgaand aan de 

vergadering wordt de agenda met bijlagen naar de leden en de directie gestuurd. 

Directie is aanwezig bij een deel van de vergadering voor informatie-uitwisseling. 

 

Buiten de reguliere vergaderingen is de MR een vaste gesprekspartner van de 

directie in tal van zaken die de school betreffen. Daarnaast is er geregeld overleg 

tussen de verschillende leden over lopende zaken. 

 

De MR streeft er naar zo laagdrempelig mogelijk te zijn ten opzichte van de 

ouders. Ouders kunnen altijd contact opnemen via de mail 

(mr.weremere@opspoor.nl) of een MR lid aanspreken op het schoolplein. 

Daarnaast besteedt de MR veel aandacht aan de communicatie richting de ouders 

door middel van de weekbrief en de notulen die op de website te vinden zijn. 

 

mailto:mr.weremere@opspoor.nl
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De MR is aangesloten bij de GMR van Opspoor. 

Wij krijgen alle beleidsstukken die voor ons van toepassing zijn en waar de GMR 

een oordeel over heeft gegeven opgestuurd. Tevens alle agenda’s en notulen van 

de GMR-vergaderingen zodat we op de hoogte zijn van alle toepasselijke boven 

schoolse besluiten. 

 

Achterban 

Weekbrief 

Via de weekbrief informeert de MR de achterban: voorafgaand aan de MR-

vergadering wordt de agenda in de weekbrief geplaatst. Achteraf worden 

belangrijke punten uit de vergadering hierin opgeschreven.  

Mailadres MR 

Er is een speciaal mailadres voor vragen, complimenten, klachten en 

opmerkingen: mr.weremere@opspoor.nl 

Website 

Op de website staat informatie over de MR. 

Jaarverslag 

Het jaarverslag (inclusief het financiële jaarverslag) wordt ieder jaar op de 

website geplaatst. 

 
Waarover sprak de MR dit schooljaar: 
De MR maakt aan het begin van het schooljaar een activiteitenplanning, deze 

onderwerpen komen jaarlijks terug volgens een vast schema. Naast deze 

onderwerpen en activiteiten gaat er ook aandacht naar actuele zaken. 

 

September 2021 

Samenstelling MR 

Robin Betjes, Karin Kruiver en Margret Verheul stellen zich herkiesbaar en 

worden herkozen in de MR. 

 

Corona update 

Veel corona maatregelen waren ingetrokken, waardoor school op redelijk 

gebruikelijke wijze kon starten. Helaas mochten de ouders de school nog niet in. 

De regels rondom quarantaine zijn versoepeld waardoor een klas minder snel in 

zijn geheel in quarantaine hoeft. Wanneer een individuele leerling met corona 

thuis was, is besloten om geen online onderwijs meer te geven. Wel werd er 

middels opdrachten, snappet ed. voorzien in thuisonderwijs.  

 

 

Ingezonden brief continurooster/ouderpeiling 

Door meerdere ouders was een brief ingezonden met het verzoek om het 

continurooster (ingesteld vanwege de corona maatregelen) te behouden. Ook 

mailto:mr.weremere@opspoor.nl
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was het verzoek gedaan om een ouderpeiling over de wenselijkheid van een 

continurooster te houden. 

Onder de leerkrachten is er over de brief gesproken. Tijdens een vergadering zijn 

voor-en nadelen op een rij gezet. De conclusie was dat het personeel veel 

(onderwijskundige) voordelen ziet aan het rooster dat de school nu heeft en dit 

rooster wil behouden. Het rooster hoort bij de onderwijskundige visie en het 

karakter van Weremere, stelt ook de directie. 

 

Vanwege het standpunt van de directie en de leerkrachten, heeft de MR 

geadviseerd om geen ouderpeiling uit te voeren, omdat dat verwachtingen kan 

scheppen bij ouders, terwijl het standpunt van leerkrachten en directie al 

duidelijk is. Wel is meegegeven aan de directie dat het signaal serieus moet 

worden genomen, en zullen de ouders van de brief worden uitgenodigd voor een 

gesprek met de directeur. 

 

Npo-update 

Het nationaal onderwijsprogramma (NPO) loopt inmiddels. Het was een beste 

klus om alles op tijd aan te vragen, te organiseren en aan te schaffen van de 

besteedbare middelen. De ervaringen zijn positief, ook is het fijn om extra 

ondersteuning te hebben bij de begeleiding van kinderen. Er zijn veel nieuwe 

mensen in het team bijgekomen, de eerste studiedag met het hele nieuwe team 

heeft in september plaatsgevonden. 

 

Jaarplan- jaarverslag 21-22 

Het door school opgestelde jaarplan-jaarverslag is opgesteld in de lijn van de 

kwaliteitsteams. Er zijn kwaliteitsteams voor bijvoorbeeld; rekenen, taal, ICT etc. 

Iedere leerkracht zit in een kwaliteitsteam. Tijdens de studiedag hebben de 

kwaliteitsteams besproken wat ze dit jaar willen aanpakken. Er volgen 

tussentijdse overlegmomenten en een evaluatie aan het einde van het 

schooljaar. Het jaarverslag is in orde bevonden door de MR. 

  

Aanschaf koptelefoons 

Vanwege corona hebben er minder excursies en uitgebreide activiteiten 

plaatsgevonden. Van de ouderbijdragen is daarom niet al het geld besteed. 

Vanuit die gelden, is besloten om koptelefoons voor de bovenbouw (groepen 6, 7 

en 8) aan te schaffen. De oude koptelefoons waren al een tijd in gebruik en 

werkten minder goed. Er zijn in totaal 130 koptelefoons aangeschaft. De 

kinderen krijgen de koptelefoon in bruikleen, dit naast de bruikleen van de 

tablet.  

 

Financiën MR 

De MR heeft ingestemd met de begroting voor 21-22 en de ouderbijdrage 

bepaald op €25,- Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het financieel 

jaarverslag. 
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November 2021 

Corona update 

De hulpouders mogen sinds oktober weer helpen binnen op school, heel fijn! De 

zelfstandigheid voor kinderen wordt ook bij ouders positief ervaren. Veel 

kinderen gaan zonder hun ouders school in. Dit zorgt voor minder ouders binnen 

school. Om toch voor ouders te zien wat er gebeurd, kunnen er o.a. 

Weremeretours worden geboekt.  

 

Begroting school 

De begroting is besproken. Er is onder meer geld gereserveerd voor herinrichting 

van het schoolplein. Het plein wordt groener en met meer speel/verstopplekken. 

De fietsenrekken worden van het plein verwijderd, en verplaatst naar buiten het 

schoolhek. De parkeerplaatsen worden aangepast naar een kiss en ride. 

Het bestuursbudget van de MR is niet opgegaan. Besloten wordt het resterende 

bedrag uit te geven aan nieuw buitenspeelgoed (karren, sportmateriaal ed.). 

 

Protocol afwezige leerlingen 

Naar aanleiding van vragen van de MR is het protocol besproken. Binnen 15 

minuten na aanvang school, wordt er nagebeld ingeval van afwezige leerlingen.  

De directie zal extra aandacht vragen voor het protocol bij de leerkrachten. 

 

Npo update 

Naar aanleiding van (negatieve) berichten in de landelijke media over de 

achterstanden bij leerlingen is de situatie bij Weremere besproken. In maart is 

een nieuwe meting. De extra hulp van onderwijsassistenten in de klas is heel 

fijn, en komt de rust en kwaliteit ten goede. 

 

WE tech lokaal 

De MR heeft een rondleiding gekregen door het WE techlokaal. Een fantastische 

plek, waar alle facetten van techniek langskomen. Zo is er een greenscreen voor 

het opnemen van video’s, een 3d-printer, maar kan er ook getimmerd worden. 

Er wordt nog technisch lego aangeschaft en een robot is besteld. 

 

Januari 2022 

Corona update 

Na een verlengde kerstvakantie, is de school sinds 10 januari gelukkig weer open 

voor onderwijs. De kinderen hebben voor de kerstvakantie kunnen genieten van 

een kerstontbijt en er werden door de kinderen afwisselend per groep 

kerstliederen gezongen op het schoolplein. Van het georganiseerde 

winterwonderland kon de schaatsbaan op het plein met koek en zopie helaas niet 

doorgaan, dat wordt doorgeschoven naar februari.  

 

De quarantaine regels zijn versoepeld, waardoor personeel minder snel in 

quarantaine hoeft. Ondanks de versoepeling blijft het enorm puzzelen. Het team 

is flexibel en is bereid meer te werken, maar daar zit wel een grens aan. 
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Het ventilatiesysteem is wederom gecontroleerd. Het systeem is eerder getoetst, 

toen was het in orde. De regels zijn nu veranderd, waardoor het systeem moet 

worden aangepast. In alle lokalen komen CO2 melders, zodat de leerkrachten de 

luchtkwaliteit in de gaten kunnen houden. Ook wordt een link voor een 

instructiefilm gedeeld met het personeel. Het ventileren gebeurt nu door de 

ramen op te zetten, maar in de wintermaanden is dit niet wenselijk. Ventilatie 

heeft prioriteit bij Opspoor en de directie van school heeft contact met 

huisvesting van Opspoor hierover. 

 

Npo update 

Alles gaat volgens schema. Er is een wijziging i.v.m. subsidie. Wanneer de 

subsidie gehonoreerd wordt, is er extra geld die dan ingezet zal worden voor 

extra ondersteuning. De leerlingen met achterstand worden gemonitord.  

 

Formatie 

Er wordt ingezet op 15 groepen komen schooljaar. In februari start een nieuwe 

kleutergroep, er wordt daarvoor ruimte gecreëerd in de Spil. Weremere is aan 

het groeien er is daarom groeibudget aangevraagd bij het bestuur.  

 

MR jaarverslag 

Het verslag is besproken. Er worden enkele aanpassingen verzocht. 

Met het verwerken van deze aanpassingen, wordt het verslag vastgesteld.  

 

MR samenstelling  

De huidig voorzitter verlaat eind dit jaar de MR en daar is opvolging voor nodig. 

Ook is er een vacature voor een ouderlid en 2vacatures voor PMR leden. Ook 

wordt er een nieuw kascontrolelid gezocht. 

 

Maart 2022 

MR samenstelling 

Marianne Koops en Marijke Marrees treden als nieuwe personeelsleden toe. Zij 

volgen Margret Verheul en Annelies Luttikhuizen op. 

Elise Krijnen treedt toe als nieuw ouderlid. Zij volgt Sibel Kocay op. 

 

Robin Betjes de voorzitter van de MR zal eind van dit schooljaar de MR verlaten. 

In deze vergadering is Margriet Stam gekozen als nieuwe voorzitter per 

schooljaar 21-22.   

Linda Waal is aanwezig als toehoorder en geeft aan de vacature van MR lid 

(ouderlid) per september 2022 te willen invullen. Wanneer niemand zich meldt 

voor de vacature, zal ze in september worden gekozen als MR lid. 

 

 

 

 



Jaarverslag MR Obs Weremere 2021-2022                                                   7 
 

Npo update/middenmeting CITO 

Met een presentatie wordt de MR op de hoogte gebracht van de voortgang. De 

middenmeting van dit jaar ten opzichte van vorig jaar laat voortuitgang zien. Die 

voortuitgang is positief, gezien de ingezette NPO middelen. 

 

Ingekomen brief ICT-Veiligheid 

Er is een brief door een ouder ingestuurd, waarin een signaal wordt afgegeven, 

en vragen worden gesteld over de ICT beveiliging van devices op school. Ook 

wordt aandacht gevraagd over de risico’s voor leerlingen met het werken op de 

devices en de veilige omgeving van werken op de devices. De MR neemt het 

signaal zeer serieus en heeft de brief in haar vergadering uitgebreid besproken. 

De informatie van de ICT coördinator van school is ook besproken. 

Besloten wordt om nadere informatie uit te vragen bij de directie, ICT 

coördinator van school en de bovenschoolse ICT-coördinator van OPSPOOR. 

 

Financiering schoolreisje onderbouw 

Het verzoek is gedaan om het bedrag voor het schoolreisje te mogen ophogen, 

dit in verband met de gestegen kosten van oa. busvervoer. De MR kan zich hierin 

vinden, maar geeft wel kaders mee; de reden van verhoging moet worden 

gecommuniceerd, net zoals dat er gecommuniceerd moet worden dat iedereen 

mee mag en kan, ook al is de betaling een probleem. 

 

Mei 2022 

Corona update 

Er is voor het eerst geen nieuws over dit onderwerp, daarom komt het 

onderwerp volgende keer niet meer terug op de agenda. 

 

Formatie 

De formatie voor volgend schooljaar is bijna rond, de openstaande vacatures zijn 

vervuld. Een prestatie in deze tijd van het lerarentekort. 

Er komen bij start 5 kleuterklassen. De directie heeft de langere termijn planning 
voor de 5e groep als aandachtspunt bij de te maken indeling. Het punt van zorg 

van de MR over de onwenselijkheid van het meermaals wisselen van 
groep/leerkracht door leerlingen wordt hierbij meegenomen 

Instroom Oekraïense vluchtelingen 

Er zijn nog geen berichten dat de vluchtelingen op Weremere of een andere 

school in Wormer zullen instromen. Ze zullen eerst naar de kernschool in 

Zaandam gaan.  

 

Mijn Rapportfolio 

De planning is dat er per het nieuwe schooljaar gestart gaat worden met het 

‘Mijn rapportfolio’. Dit wordt dan meteen gekoppeld aan de startgesprekken, 

zodat er uitleg gegeven kan worden. In het ‘Mijn rapportfolio’ kunnen 
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foto’s/video’s opgenomen worden van leerlingen, ouders kunnen e.e.a. ook 

meteen inzien. 

Na afloop van de schooltijd komt alles op een usb die aan de leerling wordt 

gegeven. De MR heeft gevraagd naar de ervaringen van de pilotgroepen. 

Aangegeven is dat leraren en leerlingen enthousiast zijn. Ook wordt er gevraagd 

naar de privacy mbt de foto’s/video’s in het ‘Mijn rapportfolio’. De directie geeft 

aan dat er bij de start van het nieuwe jaar een privacyverklaring zal worden 

ingevuld door alle ouders. Er worden weinig bezwaren tegen publicatie verwacht, 

zodat e.e.a. praktisch werkbaar blijft.  

 

Kiss en Ride/schoolplein 

De kiss en ride is inmiddels aangelegd en er zijn partijen uitgenodigd voor een 

ontwerp/offerte. 

 

Vervolg ingezonden brief ICT en veiligheid 

Naar aanleiding van alle verzamelde informatie van de eerdere vergadering, 

komt de MR tot de conclusie dat er destijds adequaat is gehandeld. Wel is het 

goed om kritisch te kijken naar de in de brief genoemde punten. De MR heeft de 

indruk dat dit intern goed gebeurd en dat er toezicht wordt gehouden op het 

gebruik van de devices door de leerlingen.  

 

Inloopochtend 

De ouders van de bovenbouw zijn dit jaar niet veel betrokken geweest in school. 

Een inloopochtend om werk te bekijken van het kind, wordt door het grote deel 

van de MR als wenselijk gezien. Het verzoek voor de inloopochtend wordt 

meegenomen naar de directie. 

 

Juni 2022 

Tijdens deze vergadering zijn het werkverdelingsplan, schoolgids en jaarplan 22-

23 besproken. Op de schoolgids waren nog enkele opmerkingen, goedkeuring 

van de MR vindt via de mail in juli 2022 plaats. 

 

Formatie/groei 

De formatie staat vast, er zijn geen wijzigingen.  

De school groeit behoorlijk, daarom is in overleg met College van Bestuur 

besproken om per 1-6-2022 een wachtlijst te hanteren voor kinderen die in 2017 

zijn geboren. Dit is ook vermeld op de website. 

 

NPO voortgang 

De directie geeft aan dat het goed gaat en dat ze op koers liggen. Dit 

agendapunt wordt geagendeerd voor de eerstkomende vergadering van het 

nieuwe schooljaar.  
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Oud papier 

De MR geeft aan dat regelmaat gewenst is voor het neerzetten van de oud papier 

container zodat er meer oud papier voor school kan worden ingezameld. 

 

Instemming rooster, vrij- en margedagen. 

MR gaat akkoord met de geplande vakanties en studiedagen.  

 
Kascontrole 

De controle van de MR financiën is uitgevoerd door 2 aan de school gelieerde 

ouders. De commissie was positief en decharge voor het schooljaar 20-21 is 

verleend. 

 

Overdracht voorzitterschap  

Na 10 jaar MR lidmaatschap, waarvan de laatste 2 jaar als voorzitter, neemt 

Robin Betjes afscheid van de MR. Het voorzitterschap wordt overgedragen aan 

Margriet Stam. Tijdens de vergadering waren er mooie woorden voor Robin en 

nogmaals danken we Robin voor zijn inzet.  

 

Margriet Stam 

Voorzitter MR Obs Weremere 

november 2022 


