
 

 

Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2021-2022 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van  

De Nieuwe Wiel voor het schooljaar 2021– 2022. 

In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft 

gehouden. Op de website kunt u meer informatie over de MR lezen. 

 

Samenstelling MR 

De samenstelling van de MR was in 2020-2021 als volgt: 

Medezeggenschapsraad - Oudergeleding  

Tessa Vonk (voorzitter) 

Annemieke Veenvliet (secretaris) 

Willem Goedhart                    

Medezeggenschapsraad - Personeelsgeleding 

Miranda  van Breugel (notulist) 

Tonja Masseling (jaarverslag) 

 

Bijeenkomsten 

In het schooljaar 2020-2021 is de MR op de volgende data bijeengekomen: 

- 1: maandag 30 september 2021 
- 2. donderdag 25 november 2021 
- 3, donderdag 20 januari 2022 
- 4. donderdag 24 maart 2022 
- 5, donderdag 12 mei 2022 (door omstandigheden niet doorgegaan) 
- 6. donderdag 16 juni 2022 

 

Onderwerpen 2019/2020: 

Hieronder een overzicht van de onderwerpen die o.a. in de MR besproken zijn: 
● Jaarplan en schoolgids ‘De Nieuwe Wiel’ 

Het jaarplan 2020-2021 is geëvalueerd. Het jaarplan 2021-2022 werd besproken en goedgekeurd. De 
schoolgids is goedgekeurd. 

● NPO gelden 
De NPO gelden mogen uitgegeven worden. De doelen zijn: 
- Vooral het vak rekenen verbeteren 
- Verder blijven we doorgaan met PBS /Burgerschap 

● Perspectief op school (POS) 
Dit is een plan waarin de ruimte en de grenzen van de zorg die je als school aan kunt bieden staan. 
POS blijft in grote lijnen hetzelfde. 

● Werkdruk.verminderen 
Wat er al veranderd is om de werkdruk te verminderen.  
- andere groepsplannen 
- evenementen coördinator 
- minder avondbijeenkomsten 
- vergaderen over de inhoud 

● Begroting 2021 
De begroting voor De Nieuwe Wiel is in de MR besproken. De MR geeft advies op hoofdlijnen. De MR 
heeft positief advies gegeven.  

● Voedingsbeleid 

 



 

Binnengekomen brief ontvangen en besproeken. Actie ondernomen ivv mail naar ouders over 
verscherpt beleid tav fruitdag en traktaties 

● Inhoudelijke bespreekpunten 
Sinds een aantal jaar kiezen we gezamenlijk een aantal punten waarover we met elkaar in gesprek 
willen. Twee MR-leden (een ouder en een leerkracht) bereiden dit samen voor. Zij voorzien de 
overige MR-leden eerst van informatie (achtergrond, wat zijn de afspraken hierover op onze school, 
etc.).  Hierna praten en denken we samen over het onderwerp na. Dit schooljaar zijn de volgende 
punten aan de orde geweest: 
❖ PBS. Voordelen en aandachtspunten besproken. 
❖ Werkplezier en duurzame inzetbaarheid. 

● Personeelszaken 
Wisselingen van personeel worden besproken. Vacatures en sollicitatieprocedures worden 
doorgenomen. 

● Koersplan 
Dit jaar worden niet alle doelen behaald, andere zaken vragen momenteel meer aandacht. Zoals, 
lerarentekort en begroting. 

● Begroting OR 
Besproken. 

● Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Besproken, het is verbonden met het jaarplan. 

● Renovatie of nieuwbouwplannen 
Gemeente Lopik kijkt naar huisvesting van scholen. DNW komt in aanmerking voor 
(ver)bouwplannen. 

● Verkiezing MR-leden 
           MR periode van Annemieke stopt. Er is nog geen aanmelding binnen, Een ouder 
           heeft ter oriëntatie twee avonden bijgewoond. 

● GMR 
Elke vergadering bespreken we de (goedgekeurde) notulen van de GMR. Ook sturen wij onze 
(goedgekeurde) notulen door naar de GMR. Zo houden we elkaar op de hoogte van de zaken die 
spelen. Dit schooljaar waren er twee GMR-MR bijeenkomsten gepland. Er is dan overleg tussen beide 
geledingen. Alle MR-en binnen de SPCO worden uitgenodigd om met één of twee afgevaardigden bij 
deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.  

● MR cursus 
Geen gebruik van gemaakt. 

● Vandalisme op school 
Gaat nu beter, het is rustiger sinds de camera’s hangen. 

● Opvang vluchteling kinderen 
Informatie opvang en opzet klas voor Oekraïense leerlingen.  

● Eerste vergadering volgend schooljaar  
Donderdag 22 september  2022 om 19:45 uur. 

● Formatieplan 
In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen in het volgende schooljaar zullen worden 
ingericht. Het formatieplan 2021/2022 is besproken en goedgekeurd in de MR. 

 
Tot slot 
Heeft u onderwerpen die naar uw mening binnen de MR besproken moeten worden dan kunt u contact 
opnemen met één van de leden van de MR.  
U kunt uw opmerkingen of vragen ook aan ons mailen via mr.nieuwewiel@spco.nl. 
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