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Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Wiekslag in Slochteren 
over schooljaar 2020-2021. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over de activiteiten 
en zaken waar we dit jaar aandacht aan hebben besteed.  
 
Het was een bewogen jaar met veel uitersten. Een jaar waarin er sprake was van aangepast 
(thuis)onderwijs, digitale ontmoetingen, gewijzigde schooltijden en als afsluiting: een nieuw 
schoolgebouw! 
Het heeft nieuwe inzichten gebracht en ook nieuwe werkwijzen en soms ook heel fijn om te merken 
dat het oude vertrouwde ook nog niet zo gek is. Als MR hebben we ook de loep er even op gehouden 
en bekeken hoe de MR op de Wiekslag functioneert en wat onze uitgangspunten zijn.  
 
De overheid vindt het belangrijk dat alle betrokkenen zoveel mogelijk kunnen meepraten over 
beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken 
hebben met de school zelf. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten 
die de directie neemt, worden voorgelegd aan de MR. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en 
neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.  
De MR spant zich in om samen met het team en de AR een goede school te maken en te houden. De 
MR en AR en de verschillende commissies zoals TSO en Actico worden gevormd door ouders die 
helpen bij allerlei schoolactiviteiten.  
 
De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. De AR houdt zich bezig met 
de identiteit van de school, de financiën vanuit de ouderbijdrage en organiseert met de MR de 
ouderavonden. De AR en MR hebben vastgesteld jaarlijks 2 vergaderingen gezamenlijk te houden, in 
september en maart.  
 
De MR spreekt voor zowel ouders en leerlingen als personeel. De MedezeggenschapsRaad op de 
Wiekslag bestaat uit:  
Personeelsgeleding:  -     Marianne van der Veen 

-     (Vacant)  
Oudergeleding:  -     Peter Kamminga 

- Jeannette Huizinga - Huisman 
 
Dit jaar hebben Marianne en Jeannette de basistraining MR compleet van het CNV gevolgd. Als MR 
zijn er taken en bevoegdheden toegewezen vanuit de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) 
waar je over mee mag praten en advies kan geven. Als basis stellen we een jaarplanning met 
onderwerpen of stukken die ter tafel komen. In de bijlage is de jaarplanning 2020-2021 van de MR te 
lezen.  
 
De volgende onderwerpen zijn dit jaar besproken: 
 

Corona maatregelen 

Daar kon niemand dit jaar omheen. Ook het onderwijs moest zich aanpassen om de besmettingen 
onder controle te houden. Er is intensief contact geweest tussen directie en de MR hoe we de 
afstandsmaatregelen, de lockdown en afstandsonderwijs ingericht kon worden. Hiervoor hebben alle 
leerlingen een Teams account en digitale middelen gekregen om digitaal de lessen te kunnen blijven 
volgen waar mogelijk. Het was niet altijd even makkelijk. Toch kunnen we als MR positief terugkijken 
op de mogelijkheden die er waren. De devices die beschikbaar waren, de noodopvang en de 
instructies die zowel klassikaal als individueel mogelijk waren om zoveel mogelijk achterstanden te 
voorkomen. Goed om te merken dat de ouders en betrokkenen via de mail, telefoon en parro 
contact zijn blijven houden. Dank allen voor de inzet hierin.  

Om de school weer open te stellen en toch voorzichtigheid te bewaken hebben we ervoor gekozen 
om de schooltijden tot einde van dit schooljaar aan te passen. Hierdoor konden de leerkrachten zelf 



de pauzes opvangen, was de TSO niet nodig en was er zo weinig mogelijk rondbewegingen van 
anderen nodig in de school. Dit maakte het tot een kleine bubbel waar veilig met de kinderen 
gewerkt kon worden.  

 

Schoolgids 

Er is afgelopen jaar gewerkt aan een digitale schoolgids, dit is te vinden op de volgende link: 
Gereformeerde Basisschool De Wiekslag (Slochteren) | Scholen op de kaart .  

De website: scholenopdekaart.nl is een landelijke site waar elke school zichzelf kan presenteren en 
waar je ook scholen kunt vergelijken. Op deze site is de schoolgids uitvoerig terug te lezen.  

 

Schoolplan en School Ondersteunings Profiel 

Dit jaar heeft Danielle haar eerste volledige jaar meegemaakt op de Wiekslag. In dit jaar heeft ze de 
school, de leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen leren kennen. In gesprekken en het werken zijn 
de sterke en zwakke punten in kaart gebracht en van daaruit een schoolplan opgesteld. Elke 4 jaar 
wordt er in het schoolplan uitgewerkt aan welke doelen wordt gewerkt op de Wiekslag en welke 
actiepunten daaruit voortvloeien. Naast het schoolplan heeft elke school een School Ondersteunings 
Profiel hoe om te gaan met Passend Onderwijs. De MR heeft hiervan kennisgenomen en van advies 
voorzien.  

 

Ouderavond 

Dit jaar heeft de MR initiatief genomen om 2-tal ouderavonden te organiseren.  

De eerste was op 25 januari in een vorm van schoolpleinpraat om bij te kunnen praten over de 
ervaringen met het afstandsonderwijs en even ‘bij te praten’ over de nieuwe school en 
(digitaal)ontmoeten als ouders. 

1 juni heeft Hans Veldsink ons meegenomen over het onderwerp grenzeloos liefhebben, de 
executieve functies.  

Ondanks dat het digitaal was, was de opkomst zeer goed en zijn we dankbaar dat we met elkaar, als 
ouders en leerkrachten, betrokken zijn en de gesprekken met elkaar aangaan.  

 

Nieuwe school 

Het is een feit!! De nieuwe school is in gebruik genomen en we zijn er erg blij mee. Wat een plezier 
de kinderen ook hebben van het vernieuwde schoolplein. Zelfs na schooltijd zijn de kinderen graag 
weer op school aanwezig.  

In de start en verloop van de verbouwing is de MR betrokken geweest. Tijdens de opening zijn 
nieuwe shirts en broekjes gepresenteerd voor sport en activiteiten die vanuit de school worden 
georganiseerd, mede mogelijk gemaakt vanuit de ouderbijdrage. Deze outfit is een onderdeel van 
een PR plan van de Wiekslag om de school zichtbaar te maken en goed op de kaart te zetten in de 
buurt. Daarnaast heeft de school als cadeau plantenbakken gekregen met groene uitstraling!  

 

 



Ouderbijdrage 

De begroting en verantwoording van de ouderbijdrage is dit jaar besproken met de AR. 

Door de beperkende maatregelen is niet al het geld van de ouderbijdrage besteed vorig jaar. 
Hiervoor hebben we met de leden gecommuniceerd dat er een eenmalige aanpassing wordt gedaan 
in de ouderbijdrage voor 2020-2021.  

 

Formatieplan en vakantieplanning 2021-2022 

De nieuwe plannen voor de formatie zijn gepresenteerd. Als MR hebben we hierin actief mee kunnen 
denken met de directie over de invulling van de uren en verdeling. Ondanks dat er krimp is in het 
leerlingenaantal kunnen we volgend jaar met 5 groepen kunnen starten en heeft groep 2 om de 
week een letterochtend. Dit is mede mogelijk vanuit de Werkdrukgelden.  

 

Huishoudelijk reglement en activiteitenplan 2021-2022 

De MR training heeft ons zicht gegeven op het huishoudelijk reglement en de activiteitenplanning die 
geadviseerd wordt te gebruiken bij het werken in een MR. De stukken geven houvast in de taken en 
bevoegdheden als MR. Dit verdient nog de nodige aandacht. Wat ook voor komend jaar op de 
agenda terugkomt om vast te stellen.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dit jaar is Danielle het jaar gestart met onze waarden en drijfveren: 
Geloof, verbinding, openheid, goed onderwijs en betrokkenheid 

 
Geloof brengt ons samen op de Wiekslag.  

Laten we God danken voor de mogelijkheden die er dit jaar weer waren. 
Dit jaar sluiten we als MR af in verbinding met de directie.  

We kijken terug op een prettige samenwerking met directie, leerkrachten en betrokken ouders. 
Als MR zullen we ons blijven inzetten als ‘critical friends’ om het onderwijs, beleid en kwaliteit te 

toetsen en te borgen. 
We zullen in openheid aandacht blijven houden voor de samenwerking met leerkrachten en ouders. 

Communicatie blijft een aandachtspunt. Zowel met leerkrachten, als met ouders en andere 
commissies. Hoe vinden we elkaar en hoe spreken we ons uit tegenover elkaar? 

Laten we elkaar vinden in geloof, hoop en liefde! 
 

Voor vragen en opmerkingen blijven we altijd beschikbaar. Net als een compliment of wat je opviel. 
Graag blijft de directie en MR op de hoogte!  Spreek ons gerust aan of mail Danielle. 

 
 

  



Bijlage: Vergaderplanning  

Datum Onderwerp op de agenda 
3 september 
 
Met AR 

- Notulen + agenda GMR 
- Vaststelling taakbeleid 
- Identiteit  
- Aanname gesprekken 
- Lief&leed 
- Herinneringen ouderbijdrage 
- Vaststellen jaarplan MR, incl. vergaderplanning 
- Plan Ouderavond 2020-2021 
- Inventariseren scholingsbehoefte  
-  

22 oktober 
 
Met Daniëlle 

- Overleg met de TSO 
- Evaluatie ouderparticipatie 
- Informatie over onderdelen schoolplan (Daniëlle) 
-  

7 januari - Discussie wijzigingen schoolplan (MR) 
- Verslag contact vertrouwenspersoon/klachtenregeling 
- Vaststellen schoolplan 
- Verbouw en verhuizing nieuwbouw 
-  

25 maart 
 
Met AR 

- Ouderavond evalueren 
- Functioneren van de AR/MR evalueren 
- Verkiezingsprocedure MR-leden; nadenken over nieuwe leden AR/MR 
- Communicatie met de achterban 
- Begroting ouderbijdrage 
-  

29 april 
 
Met Daniëlle 

- Concept en informatie formatieplan komend schooljaar (Daniëlle) 
- Informatie vakantie rooster (Daniëlle) 
- Evaluatie passend onderwijs 
- Discussie vakantierooster 
-  

3 juni 
 
Met Daniëlle 

- Concept schoolgids 
- Installeren nieuw MR lid? 
- Vaststellen vakantierooster en formatieplan komend schooljaar 
- Vaststellen schoolgids 
- Evaluatie/vaststelling werktijden en verlofregelingen afgelopen en 

komend schooljaar 
- Informatie en taakverdeling en taakbelasting afgelopen schooljaar 
- Activiteitenplan MR komend schooljaar 
- Jaarverslag 
- Informatie + discussie over jaarverslag directie. 
-  

 

Extra punten die we aan de agenda toe zouden kunnen toevoegen: 

 

- Veiligheid en welzijn school 
- Identiteit van de school 

- Krimp 
- ICT 

- Leerkrachtentekort 
- Kwaliteitsbeleid 
- Sponsoring 

- Schooltijden/continurooste
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