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Inleiding 

De medezeggenschapsraad is dit schooljaar zes keer in vergadering bijeengeweest, te weten op: 
 
16 september en 8 november 2021.  
27 januari, 14 maart, 21 april en 13 juni 2022. 
Directeur Rina Franke was als adviseur/gast bij de vergaderingen aanwezig. 
 
De bijeenkomsten van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn door een vertegenwoordiger 
van onze medezeggenschapsraad bezocht. Voor dit schooljaar was dat Sita Hofma. 
De (G)MR-cursus op 15-11-2021 was i.v.m. de corona maatregelen online. 

Samenstelling medezeggenschapsraad 

De samenstelling van de medezeggenschapsraad afgelopen schooljaar was als volgt: 
 
Namens de ouders: Namens het team: 
- Marrit Kuiper, voorzitter - Harmke de Jager 
- Sita Hofma, secretaris - Aaltje Krist 
- Nico van der Wal, vice-voorzitter - José van der Laan/Willemijn Smit 

Administratieve ondersteuning: Alied Huisinga 

Aan het eind van het schooljaar was er niemand aftredend en dus kan de MR zonder wijzigingen door in 
het nieuwe schooljaar.  

Behandelde onderwerpen 

Speerpunten 
Belangrijke punten voor de MR dit schooljaar waren corona en, meer algemeen, het welzijn van de 
kinderen, de werkdruk en de ouderparticipatie op school. 
Ook het schooljaarplan 2021-2022 stond eenmaal per twee vergaderingen op de agenda zodat de MR-
leden op de hoogte gehouden werden van de voortgang en evaluatie van de behandelde doelen uit het 
plan. 
Overige punten, ingebracht door MR-leden, waren: 
• Verkeersveiligheid rondom school 
• Traktatiebeleid 
• De door MR-leden gehoorde signalen van onvrede onder ouders 
 
Instemming/advies MR 
• Schooljaarplan 2021-2022: instemming verleend 
• Meerjarenbegroting 2022-2025: positief advies 
• Vakantierooster 2022-2023: positief advies 
• Schoolgids 2022-2023: instemming verleend 

Jaarverslag medezeggenschapsraad 2021-2022 OBS Route 0513 
 



• Besteding NPO-gelden (gelden die vanuit Den Haag beschikbaar zijn gesteld om de achterstanden uit de 
corona tijd weg te werken) plus budget dat school krijgt in het kader van ‘achterstanden onderwijs’: 
instemming verleend door de PMR (personeelsgeleding MR) op de besteding zoals Route 0513 die voor 
ogen heeft het komende jaar. 

• Formatie 2022-2023: positief advies 
 
Jaarverslag MR 2020–2021 
Het jaarverslag MR van het vorig schooljaar is goedgekeurd en gepubliceerd op de website en het 
ouderportaal van de school.  

 
Mededelingen school 
Elke vergadering werden actuele, schoolse zaken besproken en toegelicht door Rina Franke (directeur), die 
als gast (adviserend lid) bij de MR aanwezig was.  
 
Enkele van de besproken zaken: 
• Personeel; wijzigingen, afwezigheid en vervanging 
• Huisvesting 
• Uitleg horizontaal bandrooster 
• Schoolondersteuningsplan (n.a.v. de presentatie van de intern begeleider Tiny Smit) 
• Stappenplan bij weglopen leerlingen 
• Schooljaarplan 2021-2022 
• Formatie 2022-2023 
• Ruimtegebruik MFC 
• PR van de school 
 
 
 
 
Heerenveen, september 2022, Alied Huisinga  


