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2 Voorwoord
In dit jaarverslag informeert de MR u over haar werk gedurende het schooljaar
2021-2022. In de notulen van de vergaderingen treft u meer in detail aan waar
discussies, instemmingen en adviezen over gingen. Deze kunt u per mail opvragen bij de
secretaris én terugvinden op de website van de school.

In het schooljaar 2021-2022 is de MR zeven keer bijeengeweest. In verband met de
Coronamaatregelen heeft de vergadering tweemaal online plaatsgevonden. Tijdens de
MR-vergaderingen zijn veel dossiers inhoudelijk besproken, steeds vanuit de belangen
van leerlingen, personeel en ouders. Zo konden met instemming, advies en proactief
‘meedenken’ vanuit de MR, diverse beleidsterreinen binnen de school verder gebracht
worden.

De MR doet haar werk namens het personeel en de ouders. Mede dankzij de input uit
deze geledingen kijkt de MR terug op een schooljaar met effectieve medezeggenschap.
De MR dankt de directie als vertegenwoordiging van het bevoegd gezag binnen de school
voor de constructieve samenwerking.

Namens de MR,

Rudolph Donkers Lonneke van Wijk
(voorzitter) (ambtelijk secretaris)

Naarden, november 2022
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3 Inhoudelijke dossiers

3.1 Jaarplan
Aan het begin van het schooljaar heeft de MR in samenspraak met de directie een
jaarplan opgesteld. Hierin is per vergadering van de MR bepaald welke onderwerpen
minimaal aan de orde moesten komen. Dat betroffen jaarlijks terugkerende – bij wet
gestelde - onderwerpen zoals het schooljaarplan, de schoolgids, de begroting, het
vakantierooster, de veiligheid in en om de school en het formatieplan. Daarnaast zijn
gedurende het schooljaar diverse zaken besproken die een ad hoc karakter hadden. Voor
het jaar 2021-2022 had de MR de begeleiding van nieuwe leerkrachten, sociale veiligheid
in de klas en Corona en hybride onderwijs tot speerpunten benoemd. In november 2021
heeft de MR een ouderavond over Mediawijsheid georganiseerd.

Hieronder volgt een korte samenvatting van enkele onderwerpen die ter sprake zijn
gekomen. Voor een volledige verslaglegging verwijst de MR naar de notulen van de
vergaderingen, welke op de site van de Godelindeschool te vinden zijn of opgevraagd
kunnen worden bij de secretaris.

3.2 Schooljaarplan
In oktober 2021 heeft de MR het Schooljaarplan 2021-2022 met de directie besproken.
De PMR heeft geoordeeld dat het Schooljaarplan 2021-2022 een ambitieus plan is
waarvan de inhoud prima is, maar dat het te veel is. In een overleg tussen de directie en
de PMR is gekeken welke zaken prioriteit zouden moeten krijgen en welke onderwerpen
naar volgend jaar geschoven moeten worden. Naar aanleiding van dit gesprek zijn enkele
punten in het Jaarplan aangepast.

3.3 Plan ‘Ouders in de school’
Door Corona zijn ouders ruim anderhalf jaar niet in school geweest. Hoewel de directie en
leerkrachten de relatie tussen school, leerkrachten en ouders belangrijk vindt, hebben de
leerkrachten ook gemerkt dat er meer rust is en er minder prikkels zijn wanneer ouders
niet meer helemaal meegaan tot aan het lokaal. Daarnaast draagt het bij aan de
zelfstandigheid van de leerlingen. De MR kan zich hierin vinden. Wel heeft de MR de
directie geadviseerd om duidelijk in het plan te beschrijven wanneer ouders wél in school
of naar het lokaal mogen komen. Ouders die contact willen met de leerkracht kunnen
contact opnemen via de mail, social schools of bellen naar het algemene nummer van
school. Ouders mogen meelopen naar het lokaal op de dag dat het kind mag trakteren.

3.4 Wijzigen pauzetijden groepen 5 t/m 8 op de vrijdagmiddag
De MR heeft van de directie het verzoek gekregen om de pauzetijden voor de groepen 5
t/m 8 op de vrijdagmiddag met een kwartier te mogen vervroegen zodat het om 12.45
uur, bij het ophalen van de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 minder druk is op het
schoolplein. Conform artikel 12 lid 1 sub f WMS heeft de PMR instemmingsrecht met
betrekking tot het wijzigen van de arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel.
Aangezien de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 hiertegen geen bezwaar hebben,
heeft de (P)MR met het verzoek ingestemd.
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3.5 Inzetten middelen TSO voor vergroenen en verduurzamen
schoolplein

De MR heeft geconstateerd dat de SKBNM financieel stabiel is en dat er een buffer is van
ruim 73.000 euro aan TSO-middelen is. Dit is een behoorlijk bedrag. De MR is positief ten
aanzien van de financiële rapportage en heeft geadviseerd te onderzoeken of een deel
van dit bedrag besteed kan worden aan het inzetten van personeel van de SKBNM om
met de kinderen te lunchen, zodat de leerkracht langer pauze heeft. Uiteraard dient er
een gezonde buffer over te blijven.

Hoewel we een schoolplein hebben met mooie speeltoestellen, bestaat de wens om het
schoolplein te vergroenen en verduurzamen. Dit komt het speel- en leerplezier van
leerlingen ten goede. Om dit te realiseren, zullen de daarvoor bestemde NPO-gelden
gebruikt worden. Daarnaast heeft de directie voorgesteld om 29.000 euro uit de
TSO-middelen te gebruiken, zodat er een budget van 125.000 euro is. Aangezien er op
dit moment ruim 73.000 euro aan TSO-middelen zijn, heeft de MR positief geadviseerd
ten aanzien van het gebruik van 29.000 euro uit de TSO-middelen voor het vergroenen
en verduurzamen van het schoolplein. Daarbij heeft de MR het advies gegeven om
leerkrachten en leerlingen bij het ontwerp te betrekken.

3.6 Begeleiding van nieuwe leerkrachten
De MR vindt het van belang om leerkrachten (die nieuw zijn op de Godelindeschool),
goed te begeleiden. Nieuwe leerkrachten worden gekoppeld aan een ervaren leerkracht
binnen de parallel. Daarnaast is er een schoolopleider en komt de IB-er of de directie af
en toe ter ondersteuning kijken in de klas. De IB-er gaat de nieuwkomers een training
geven over PBS. Dit geldt ook voor nieuwe zij-instromers. De directie is bezig met het
schrijven van beleid voor het begeleiden van nieuwe leerkrachten. Ook Talent Primair
heeft aandacht voor nieuwe leerkrachten door een speciale dag voor hen te organiseren
en hen een coach toe te wijzen.

3.7 Sociale veiligheid in de klas
Sociale veiligheid (in de klas) blijft een punt van aandacht. Het beleid rondom sociale
veiligheid (in de klas), het anti-pestbeleid, staat op papier, maar moet ook goed
geïmplementeerd worden. Dit kost tijd. Dit punt heeft het afgelopen jaar veelvuldig op de
agenda gestaan waarbij de directie heeft aangegeven wat de stand van zaken is.

3.8 Corona en Hybride onderwijs
Alle technieken voor hybride onderwijs zijn aanwezig en elke parallel heeft een
lesprogramma in classroom staan. Mocht het nodig zijn, kan er online les gevolgd
worden.

3.9 Adviezen en instemmingen
In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR ingestemd met of een advies gegeven over
onderstaande onderwerpen. De adviezen en instemmingen staan op de website van de
Godelindeschool of kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

Advies:
- Plan ‘Ouders in de school’
- Wijziging organisatie kleuterbouw
- Procedure advies Voortgezet Onderwijs
- Begroting 2022
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- Advies vakantierooster/urenoverzicht 2022-2023
- Inzetten middelen TSO voor vergroenen en verduurzamen schoolplein
- Financiële rapportage SKBNM tot en met december 2021
- Formatieplan 2022-2023

Instemming:
- Wijzigen pauzetijd groepen 5 tot en met 8 vrijdagmiddag
- Begroting Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
- Jaarplan 2021-2022
- Schooljaarplan 2021-2025 en Meerjarenplan 2021-2025
- Bijlage schoolgids
- Werkverdelingsplan
- Bestedingsplan middelen aanpak werkdruk 2022-2023
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4 Organisatie & werkwijze

4.4 Samenstelling MR & verkiezingen
De MR bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders.

In het schooljaar 2021-2022 bestond de MR uit de volgende personen:

Personeelsgeleding Oudergeleding
Eugenie Bekouw Rudolph Donkers (voorzitter en voorzitter GMR)
Hannie Pietersen Karin van Schuppen
Els Pool Helen Vossen
Ineke de Rijke Mariska Wijnhout

Ambtelijk secretaris (geen lid): Lonneke van Wijk

Omdat aan het eind van het schooljaar 2021-2022 de zittingstermijn van een aantal
MR-leden uit de personeelsgeleding afliep, is tijdens het schooljaar veelvuldig aandacht
besteed aan de bezetting van de MR voor het jaar 2022-2023. Aangezien er niet of
nauwelijks leerkrachten zijn die zitting willen nemen in de MR, heeft de MR gevraagd om
een actieve houding van de directie om nieuwe PMR-leden te werven.

Na zeven jaar in de MR gezeten te hebben, is Hannie Pietersen aan het eind van het
schooljaar afgetreden. Daarnaast hebben Eugenie Bekouw en Ineke de Rijke de
Godelinschool en daarmee de MR verlaten. Gezien de geringe beschikbaarheid van
personeel is besloten dat de PMR het schooljaar 2022-2023 uit drie leden zal bestaan.

Gelukkig heeft Els Pool besloten haar termijn wederom met een jaar te verlengen.
Daarnaast heeft de directie Nienke van den Berg en Martijn Wolters, die na een jaar
afwezigheid weer terug is op de Godelindeschool, bereid gevonden om zitting te nemen
in de MR.

Bij de oudergeleding zijn er geen personele wijzigingen.

Ook in het schooljaar 2022-2023 zal Lonneke van Wijk als ambtelijk secretaris verbonden
blijven aan de MR. Zij heeft geen stemrecht.

In het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit:
Personeelsgeleding Oudergeleding
Nienke van den Berg Rudolph Donkers (voorzitter en voorzitter GMR)
Els Pool Karin van Schuppen
Martijn Wolters Helen Vossen

Mariska Wijnhout

Ambtelijk secretaris (geen lid):
Lonneke van Wijk

Tijdens het schooljaar 2022-2023 zal de bezetting van de MR op de agenda blijven staan.
Omdat het tijdstip van vergaderen een van de mogelijke redenen is waarom personeel
geen zitting wil nemen in de MR, is besloten het tijdstip van de vergaderingen aan te
passen. Komend jaar zullen de vergaderingen om en om om 17.00 uur danwel om 19.00
uur starten.

Aan het eind van dit jaar zal in ieder geval Rudolph Donkers (ouder) de MR gaan verlaten
aangezien hij dan geen kind meer op de Godelindeschool heeft. Onder de ouders zullen in
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de loop van het jaar verkiezingen worden uitgeschreven. Voor Els Pool zal onder het
personeel naar opvolging worden gezocht.

4.5 Vergaderingen & communicatie naar achterban
Gedurende het schooljaar kwam de MR in totaal zeven keer samen. Vanwege Corona
heeft een aantal vergaderingen online plaatsgevonden. Na elke vergadering werden
ouders en leerkrachten door middel van De MR vertelt… schriftelijk geïnformeerd over de
onderwerpen die op de agenda stonden en over de adviezen en instemmingen die aan de
directie gegeven zijn. Daarnaast waren de notulen op de website van de school te vinden
en werden leerkrachten per mail of mondeling geïnformeerd door de personeelsgeleding.

4.6 Verhouding MR/ GMR
Veel schoolbeleid wordt op ‘bovenschools’ niveau binnen de Stichting Talent Primair
bepaald. De GMR wint hierdoor aan belang doordat de medezeggenschap over boven
schools geïnitieerde veranderingen daar geregeld is. Namens de Godelindeschool was 1
persoon (iemand uit de oudergeleding van de MR) afgevaardigd in de GMR. Door middel
van de agenda en de notulen van de GMR en een toelichting daarop in de vergadering
werd de MR op de hoogte gehouden van wat er besproken is in de GMR.

Ook dit jaar werd helaas weer sterk beïnvloed door de Coronapandemie. De GMR heeft
als speerpunten voor 2021 gedefinieerd: Talent Primair als lerende organisatie
(onderwijskwaliteit en professionalisering), de gevolgen van Corona en de maatregelen
voor het onderwijs, de financiële situatie van Talent Primair inclusief de besteding van de
NPO gelden en de ontwikkelingen de arbeidsmarkt (bezetting, verzuim, takenpakket en
werkdruk). Naast de reguliere onderwerpen, werden deze speerpunten in iedere GMR
vergadering besproken met het Bestuur.

4.7 Samenwerking met directie namens bevoegd gezag
De MR heeft op een prettige wijze samengewerkt de directie(s). Vanwege Corona was het
niet altijd mogelijk om de vergaderingen met de directie (face-to-face) voor te bespreken
en werd een aantal vergaderingen online gehouden. Voorafgaand aan elke vergadering
stuurde de directie een schriftelijke voortgangsrapportage aan de MR zodat de MR op de
hoogte was van de actuele zaken binnen de schoolorganisatie. Wanneer het niet mogelijk
was om een schriftelijke voortgangsrapportage te sturen, werd de voortgang tijdens de
vergadering mondeling gedaan. De directie was een gedeelte aanwezig bij de
MR-vergaderingen.

4.8 Samenwerking met de Oudervereniging
De MR streeft een goede samenwerking na met de Oudervereniging (OV) omdat zij
beiden deels dezelfde achterban hebben. De MR hecht veel waarde aan een goede
samenwerking, maar benadrukt tevens het belang de taken duidelijk gescheiden te
houden. Dit jaar is informeel contact geweest tussen de voorzitters van de MR en de OV.

4.9 MR budget
Voor het jaar 2022 is een budget van €1800 euro begroot o.a. ter financiering van
training, secretariële ondersteuning en indien nodig het inroepen van externe
deskundigheid. Dit jaar is er niet aan een (gezamenlijke) MR-cursus deelgenomen en zijn
er geen abonnementskosten. De MR is binnen het budget gebleven en het overgebleven
budget zal terugvloeien naar school.
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