
Jaarverslag MR CBS Wereldwijs 2021-2022 

Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van Wereldwijs te Heerde. 

Dit verslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen van haar activiteiten in het schooljaar 

2021-2022. 

 

Medezeggenschapsraad 

De MR bestaat uit 6 leden. Deze leden zijn als ouder of leerkracht betrokken bij de school. Vanuit 

deze betrokkenheid denken en beslissen zij mee over beleidszaken om zo een bijdrage te leveren aan 

een plezierige, veilige, werk- en leeromgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school. 

De MR spreekt voor ouders, leerlingen en personeel. 

 

De MR bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouderleden: 

 

       Zitting in MR sinds: 

Personeelsgeleding: Alice Vos    2015 

Jolien Brands   augustus 2021 

Marjon Kanis   september 2020 

 

Oudergeleding:  Emile Eikendal   september 2022 

Ilona Bijsterbosch  augustus 2021 

Marieke Tjabringa  maart 2020 

 

Vertegenwoordiging in GMR Willeke Mateman (directie) 

 

Werkwijze 

In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR 7 vergaderingen gehad. Ook zijn er een aantal zaken per 

mail afgehandeld. 

Om ervoor te zorgen dat onderwerpen tijdig aan bod komen is er een jaarplanning gemaakt. Deze is 

te vinden in het activiteitenplan. Op basis van deze planning wordt de agenda samengesteld. 

Daarnaast wordt de agenda aangevuld met specifieke onderwerpen vanuit de directie of die er leven 

onder de ouders, leerlingen en personeel. Ook de onderwerpen die in de GMR worden behandeld 

komen ter sprake tijdens de MR vergaderingen.  

Willeke Mateman is als directielid een deel van de vergadering aanwezig om toelichting te geven over 

diverse onderwerpen. 

Hieronder een korte weergave van wat we besproken hebben het afgelopen schooljaar. 

 

NPO (Nationaal Plan Onderwijs) 

Vanuit de overheid zijn er subsidies beschikbaar gesteld om eventuele leerachterstanden die tijdens 

de coronaperiode zijn ontstaan aan te pakken. De leerlingen zijn uitvoerig in kaart gebracht en op 

Wereldwijs zijn er gelukkig geen grote achterstanden ontstaan. 

Het geld is onder andere ingezet voor extra handen in de klas, reken- en spellingmethodes en ICT 

materialen. De directie heeft de MR steeds op de hoogte gehouden van de invulling van de gelden en 

de MR heeft haar goedkeuring gegeven. 

 

Jaarplan van de school 

Wereldwijs werkt met een jaarplan en daarin kwamen een aantal speerpunten naar voren. Twee 

terugkerend van het vorig schooljaar waren muziek en techniek. Een derde punt kwam daarbij 

namelijk Eigenaarschap bij leerlingen. Kinderen worden zich bewust van de leerdoelen en van hun 

eigen leerproces. De leerkrachten hebben hier een cursus voor gevolgd en zijn hier mee aan de slag  

gegaan in de groepen. De MR is hiervan op de hoogte gebracht. 



 

Communicatie met ouders: 

Willeke en Petra willen hier veel aandacht aan schenken d.m.v. koffiepraatmomenten, zichtbaar zijn bij 

de deur, persoonlijk contact, bellen i.p.v. mailen. De MR denkt hierin mee. 

 

Begroting:  

Belangrijk hierbij zijn de inkomsten, die voor een groot deel afhankelijk zijn van het aantal leerlingen 

op school. Daarnaast passeren de uitgaven, zoals personele kosten, leermiddelen en onderhoud van 

de school.  Als MR hadden we hier een adviesrecht in. 

 

Andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de vergaderingen zijn: 

 

Het vakantierooster: het aantal uren dat besteed wordt aan lessen, studiedagen en vakanties wordt 

bekeken. 

Het formatieplan: het plan is bekeken door de MR en goedgekeurd door de personeelsgeleding. 

Corona: hoe om te gaan met nieuwe besmettingen, welke maatregelen moeten er genomen worden 

indien nodig. 

Vervanging bij ziekte: Het is erg lastig om mensen te vinden die kunnen invallen bij ziekte. Dit is 

besproken in de MR. Als het echt niet anders kan moet een klas thuisblijven. 

Cursus MR: nieuwe leden van de MR mogen naar de basiscursus medezeggenschap. Marjon, Jolien, 

Ilona en Marieke hebben deze gevolgd. 

 

Veel van de genoemde onderwerpen krijgen ook komend jaar weer de aandacht aangevuld met 

wellicht punten vanuit de achterban. 

Graag horen we daarom van ouders en teamleden welke zaken hen bezighouden. U kunt ons 

aanspreken of een mail sturen naar: mrwereldwijs@stichtingcambium.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


