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Jaarverslag 2021-2022 Medezeggenschapsraad BS De Bolster Nuth 

 

Beste lezer,  

Voor u ligt het jaarverslag 2021-2022 van de medezeggenschapsraad (verder de 

MR) van basisschool De Bolster. 

Dit jaarverslag is vooral bedoeld om een impressie te geven van wat de 

medezeggenschapsraad afgelopen schooljaar heeft gedaan. Tevens maken we 

van de gelegenheid gebruik om onder de aandacht te brengen wat de MR doet en 

voor jullie kan betekenen.  

 

Wat is de MR?  

Volgens de ‘Wet Medezeggenschap Onderwijs’ (WMO) heeft iedere school een MR. 

De MR is een overlegorgaan waarin de belangen van alle betrokkenen binnen de 

school worden behartigd. Sinds het schooljaar 2021- 2022 heeft de MR een nieuwe 

samenstelling. Bestaande uit een afvaardiging van 3 leerkrachten (Céline Duijsings, 

Alexandra Soto Koll - Aarts en Irene Jacobs) en 3 ouders (Veronique Luja-van den 

Akker, Paul Engelen en Esther Pinckaers). 

 

Wat doet de MR?  

De MR beoordeelt, initieert en reageert op voorgenomen beleid van de directie. Het 

gaat dan om onderwerpen zoals schoolplan, begroting, formatieplan en 

vakantieregeling. In alle zaken heeft de MR op zijn minst een adviserende 

bevoegdheid. In veel zaken zelfs het recht op instemming. Dat wil zeggen dat de 

school bepaalde zaken alleen kan invoeren als de MR een akkoord heeft gegeven. 

Daarmee kan de MR een doorslaggevende invloed uitoefenen op de gang van 

zaken op school. Hierbij kun je denken aan zaken zoals: aantal groepen, 

vaststellingen vakanties en studiedagen/-middagen, wel of geen continurooster, 

inzet NGP, (zorgen om) personele bezetting etc. 

De MR bewaakt wel de procedures en ‘de grote lijnen’. De MR beoordeelt niet 

individuele knel- en/of geschilpunten. 

Bestuurlijk op Innovo niveau behoort de MR van de Bolster tot het GMR 

(Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) cluster Beekdaelen. Onze cluster 

coördinator is Daan Werts.  

 

De MR in schooljaar 2021 - 2022 

Net als in voorgaande schooljaren is er gewerkt met een jaaragenda waarbij vaste 

onderwerpen op vaste momenten besproken worden. Het gaat hier om 

verschillende onderwerpen zoals: - Schoolplannen en Schoolgids, - 
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Managementstatuut, - Formatieplan, - Vakantieregeling, - Financieel jaarverslag, - 

Vaststelling en verantwoording ouderbijdragen. 

 

MR Vergadering 15 november (digitaal) 

Voor een aantal leden was dit de eerste kennismaking met de bestaande MR leden. 

Na de kennismaking heeft de directeur (Frank) de financiële afsluiting van schooljaar 

2020-2021 besproken en een financiële vooruitblik gedaan voor de komende 2 

jaar. De jaarlijkse monitor College van Bestuur inzake De Bolster is gedeeld met de 

MR en besproken.  Het college van bestuur is overwegend positief, de 

aandachtspunten voor 2021- 2022 zijn besproken en vertaald naar te nemen acties. 

Tevens is besloten dat alle MR leden (bij)scholing zullen volgen via e-learning 

aangeboden door Innovo.  

 

MR Vergadering 15 februari (digitaal) 

Deze vergadering stond in het teken van het gezamenlijk volgen van de e-learning 

modules. Voor de nieuwe leden geeft de training een solide basis om als MR lid te 

functioneren. Voor de zittende leden was het weer ‘opfrissen’ van taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In opvolging van de training worden het 

MR reglement en statuut herijkt, vastgesteld dat de communicatie richting ouders 

frequenter zal gebeuren en schaft de MR voor alle leden het ‘zakboek MR’ aan.  

 

GMR thema-avond 22 maart(fysiek) 

Op 22 maart heeft de GMR samen met een aantal MR`en een vergadering gehad 

over het thema veiligheid in en rondom de school. Deze avond is dit onderwerp met 

elkaar verkend en er is een lijst met aanbevelingen samengesteld, die scholen 

kunnen implementeren. Ook de Bolster was vertegenwoordigd. 

 

MR Vergadering 4 april  (fysiek) 

Tijdens deze vergadering heeft de directeur een toelichting gegeven op het 

schooljaarplan 2022-2023. Het schooljaarplan speelt een belangrijke rol in een 

continu verbeteringsproces van de school (denk aan kwaliteit van het onderwijs, 

onderwijskundig beleid en personeelsbeleid). In dit jaarplan worden concrete 

plannen genoemd die ervoor zorgen dat de in het schoolplan gestelde doelen 

behaald worden. In dialoog met de directeur heeft de MR het jaarplan besproken 

en aangescherpt. De MR heeft eerder ingestemd met het schoolplan en ziet geen 

afwijkende plannen in het jaarplan 2022-2023.  

De MR leden hebben de begroting 2022-2023 ingezien en met de directeur 

doorgenomen. De MR brengt positiefadvies uit over de voorliggende begroting 2022 

-2023.  
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GMR Thema-avond 10 mei 

Op 10 mei heeft de GMR een avond georganiseerd gericht op kennisoverdracht ten 

aanzien van de bevoegdheden van de GMR en de MR. Centraal stond de Wet op 

Medezeggenschap (WMS artikel 10,11,12 en 13), die helder en eenduidig is 

uitgelegd. Ook de gewijzigde wetten en regels rondom NPO gelden zijn uitgebreid 

besproken.  

 

MR vergadering 14 juni (fysiek) 

De schoolgids en de kalender is vooraf ingebracht en wordt in dialoog met de 

directeur aangescherpt, en vragen ter verduidelijking gesteld. De MR stemt unaniem 

in met de nieuwe schoolgids. Tevens stemt de MR in met de tariefsverhoging van het 

overblijven.  

 

MR vergadering 4 juli (fysiek) 

Tijdens de laatste bijeenkomst van het schooljaar blikt de directeur middels beelden 

en belevingen terug op een mooi schooljaar. De directeur bedankt de MR voor hun 

constructieve bijdragen en inzet van afgelopen jaar. De MR sluit samen met de 

directeur het schooljaar positief af middels een gezellige nazit.  

Mocht er ergens aanleiding zijn tot het stellen van vragen, dan willen wij de lezer op 

het hart drukken niet te schromen dat te doen aan een van de leden van de MR. 

(mr.bolster@innovo.nl) 

Namens de medezeggenschapsraad, 

 

Alexandra, Irene, Céline, Veronique, Paul en Esther 

mailto:mr.bolster@innovo.nl

