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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 

Openbare Jenaplanschool De Vuurvogel 

Schooljaar 2021 – 2022 
 

Algemeen 

De directie van de Vuurvogel heeft overleg met de Medezeggenschapsraad (hierna MR) op 

diverse thema’s; deze zijn gericht op het belang van de kinderen, het team en de school in 

zijn geheel.  Over sommige zaken dient de MR geïnformeerd te worden, over andere zaken 

moet de MR advies uitbrengen of instemmen. Wat precies informatierecht, adviesrecht of 

instemmingsrecht heeft, is bij wet bepaald. De medezeggenschapsraad bestaat uit drie 

ouders en drie teamleden, zij zijn verkozen door de geleding die ze vertegenwoordigen. 

De Medezeggenschapsraad van de Openbare Jenaplanschool De Vuurvogel bestond in het 

schooljaar 2021-2022 uit de volgende leden: 

Femke Harmsen Teamgeleding, vanaf september 2018 

Anita Graat Teamgeleding vanaf september 2016 

Imke Vos Teamgeleding, secretaris vanaf 2017, lid vanaf 
september 2013 

Irene van Santen Oudergeleding, vanaf november 2020 

Maike van de Corput Oudergeleding, afgetreden per november 2021 

 Tjeerd van den Broek Oudergeleding, vanaf 2020 lid, voorzitter vanaf mei 
2020 

Sanne van der Ven Oudergeleding per november 2021 

 

In totaal kwam de MR 8 keer in vergadering bijeen zoals in het vergaderjaarplan vooruit 

geagendeerd was. Daarnaast zijn er twee vergaderingen ingelast omdat hiervoor aanleiding 

was. Bij de meeste van deze vergaderingen is de directeur op een later tijdstip uitgenodigd 

om toelichting te geven. 

De vergaderingen hebben plaatsgevonden op; 14 september, 5 oktober, 2 november, 7 

december, 18 januari, 22 februari, 5 april, 10 mei, 31 mei en 5 juli (etentje en vergadering) 

De oudergeleding heeft regelmatig overleg gehad met het bestuur van de Oudercommissie. 

 

Meer-jaren-schoolplan 2019-2023 

Het meer-jaren-schoolplan is ontwikkeld door de directie en het managementteam (MT) in 

nauwe samenwerking met het team. Door de plannen door te schuiven naar het 

aankomende jaar is hier dan ook volop de tijd en de aandacht voor. 

Vanuit het meer-jaren-schoolplan wordt jaarlijks het schooljaarplan opgesteld. 

Werkverdelingsplan 
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Taakbeleid, inzet personeel en werkdruk verlagende uren. 

Het werkverdelingsplan is wettelijk verplicht document. Hierin worden de afspraken vermeld, 

die met het team gemaakt zijn over onder andere: takenlijst, inzet van de internbegeleider, 

personele en de werkdruk verlagende uren. 

Het taakbeleid gaat over de wijze waarop de Vuurvogel de personele inzet vormgeeft. De MR 

heeft zich laten informeren over de werkwijze en de genomen beslissingen voor het inzetten 

van personeel en heeft een indruk gekregen hoe de te besteden uren/taken verdeeld 

worden. De directeur heeft toelichting gegeven het werkverdelingsplan en er is schriftelijk 

een uitleg aan de MR verstrekt met betrekking tot de inzet van de subsidies. 

Aan het einde van schooljaar 2021 / 2022 is duidelijk geworden dat de subsidies worden 

verlengd. (NPO gelden) Het hiervoor geschreven plan is door het team en de 

personeelsgeleding van de MR goedgekeurd. 

Het plan bestaat vooral uit het handhaven van de kleine groepen, het inzetten van externe 

begeleiders op iets ruimere groepen kinderen en het handhaven van de instructiegroepen. 

Door de NPO-subsidie is er formatieruimte ontstaan die deels door “eigen” leerkrachten 

uitbereiding te geven is opgelost. Aan het eind van het schooljaar is er nog 0,2 FTE niet 

ingevuld, hiervoor wordt een sollicitatieprocedure gestart. 

Voor de besteding van de werkdruk verlagende gelden heeft het team vorig jaar ingestemd 

met de grote lijnen die zullen worden doorgezet. Zo worden de instructiegroepen deels uit 

de werkdruk verlagende uren gehaald, omdat dit ook als werkdruk verlagend wordt 

gekenmerkt. Tevens is er in het plan opgenomen dat groepen extra ondersteuning krijgen in 

de ondersteuning van zwakkere én slimmere kinderen. 

De gelden van het NPO en de werkdruk verlagende gelden overlappen elkaar op punten om 

deze zo effectief mogelijk in te zetten. Ook hierop heeft het team toestemming gegeven. 

PR & Communicatie 

Over de communicatie ten aanzien van de MR; bleef het op tijd aanleveren van stukken door 

de directie én Conexus, de MR een doorn in het oog. De MR besloot eind vorig schooljaar 

hierover direct contact op te nemen het bestuur van Conexus om een verbetering van de 

werkwijze te bewerkstelligen of om de wederzijdse verwachtingen bij te stellen. Afgelopen 

schooljaar hebben in dit kader diverse gesprekken plaatsgevonden. De wederzijdse afspraak 

is dat er zo helder mogelijk gecommuniceerd wordt . 

Over de communicatie vanuit de MR hebben we het eenvoudiger gemaakt de MR te 

bereiken door een algemeen email adres in werking te nemen. De MR heeft ook meerder 

malen besproken hoe er verslaglegging van de vergaderingen gedaan kan worden.  Hier zijn 

ook een tweetal alternatieven voor getest maar er is nog geen eenduidig beleid hierover. De 

MR heeft verschillende malen advies gegeven over de communicatie tussen de school en de 

ouders. Deze adviezen werden merendeels overgenomen.  

Zorgplan/SOP 

Het zorgplan/SOP van de Vuurvogel is besproken in een vergadering. De besteding van de 

NPO gelden in het SOP zijn voor nu prima; daar is ook toestemming op verleend. De MR 

heeft wel aangegeven middels het adviesrecht dat de toekomst voor wat betreft deze 

geldstroom onzeker is en daarmee zorgelijk. 
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Begroting 

Middels een online informatie avond heeft Pieter (Conexus) toelichting gegeven op de 

kaderbrief en de begroting van Conexus. Het merendeel van de kaderbrief is voor de leek 

lastig te lezen en is ook vooral van toepassing op de stichting en daarmee de GMR. De delen 

die op de school van toepassing zijn kunnen door hem nog worden toegelicht in een 

afzonderlijke bijeenkomst indien gewenst. We besluiten in de MR vergadering dat we hiervan 

gebruik gaan maken en hem hiervoor uit te nodigen zodra de volgende begroting er is.  

De kampbegrotingen zijn besproken, waarbij we besloten hebben deze niet meer 

gezamenlijk maar afzonderlijk te behandelen als deze klaar zijn. Deze beslissing is genomen 

omdat de kampen voor de bovenbouw en middenbouw niet in dezelfde periode gemaakt 

worden.  

Over de OC begroting is in kleinere kring gesproken met het dagelijks bestuur van de OC. De 

vrijwillige ouderbijdrage is ook goedgekeurd, met de aantekening dat dit voorafgaand aan de 

mededelingen in de Vuurvlieg met de MR besproken moet zijn aangezien er 

instemmingsrecht is van de oudergeleding. 

Rol van de MR 

We zijn met de directie in gesprek gegaan over het belang van het betrekken van de MR bij te 

nemen besluiten binnen de school en nakoming van afspraken die daarover zijn. Na een 

periode van enige onrust gaan we dit schooljaar vol goede zin weer met elkaar aan de slag. 

Overige activiteiten van de MR 

Twee leden van de MR hebben deelgenomen aan de informatie bijeenkomsten voor MR 

leden van Conexus.  

We hebben intensief contact gehad over de Covid-19 gerelateerde adviezen en hoe we daar 

als school mee om kunnen gaan. Hierbij valt als positief punt te benoemen dat de gekozen 

maatregelen er voor hebben gezorgd dat er bijna geen sprake is geweest van het naar huis 

sturen van klassen.  

Afgelopen jaar is ook de Missie en Visie van de MR bekeken en daar waar nodig aangepast. 

Dit document is terug te vinden op de site. 

 

 

 


