
   

 

Jaarverslag MR Schooljaar 2021-2022 

 

 

Haarlem, september 2022 

 

In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapsraad (MR) haar werkzaamheden van het afgelopen 

schooljaar en de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar tijdens de vergaderingen zijn 

besproken. 

In de MR, waar zowel personeelsleden als ouders in vertegenwoordigd zijn, wordt positief kritisch 

mee gedacht met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een 

groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de 

schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. Een goede 

ontwikkeling van de organisatie, hoe om te gaan met Covid19, beleidsontwikkelingen zijn 

voorbeelden waarvoor de MR zich heeft ingezet. 

De MR doet haar werk namens het personeel en de ouders. De MR dankt de directie, Ayse Sarihan 

voor de constructieve samenwerking. 

Samenstelling MR Schooljaar 2021-2022. 

• Personeelsgeleding 

Lisette Verdick  Voorzitter MR 

Loek Bosman 

• Oudergeleding 

Igor Wortel      (Vader Maxim, groep 6) 

Remmert Dekker (Vader van Fabian groep 6, Tobias groep 4 en Bo groep 1)  

 

De MR, GMR en PR  

Zoals al eerder in dit jaarverslag vermeld, heeft de MR algemene bevoegdheden, taken en 

informatierechten en tevens een aantal advies- en instemmingsrechten, die in de Wet op de 

Medezeggenschapsraden beschreven staan. Het gaat er daarbij om dat rekening wordt gehouden 

met de belangen van het personeel en de ouders en daarmee uiteraard de leerlingen. Daarbij moet 

gedacht worden aan bijvoorbeeld het schoolplan, profilering, scholing, zorgplan, veiligheid, leerling 

voorzieningen en de jaarlijkse begroting.  

Stichting Twijs heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad heeft 

het bestuur als aanspreekpunt. Contact met ons als MR wordt onderhouden door het delen van de 

agenda en de notulen van de vergaderingen. Daarnaast heeft Twijs ook een zogeheten PR, de 

personeelsraad. De PR gaat over bovenschoolse personeelsaangelegenheden.  

 

  



   

 

Jaarverslag MR Schooljaar 2021-2022 

Onderwerpen MR schooljaar 2021-2022: 

Waar de MR het afgelopen jaar over heeft gesproken zijn de volgende punten. 

- Begroting van de school. 

- Formatie  

- Het jaarplan/meerjarenplan voor de FX 

- Het nascholingsplan; team- en individuele scholing 

- Maatregelen rondom COVID19 

- Beleidsontwikkelingen → ouderbetrokkenheid, aanmeldingen op onze school 

- Subsidie aanvragen op gebied van extra leermiddelen ondersteuning 

- NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden overheid  

- Veiligheid rondom en in de school 

- Profilering van de school 

- Schoolplein → geld inzamelen en in gesprek met verschillende aanbieders. 

- Verhogen opbrengsten → scholing team → EDI (Expliciete Directe Instructie model) 

De school krijgt nu vanuit de overheid NPO gelden om eventuele achterstanden in de halen. Hoe zij 

het geld gaan inzetten is door extra handen in te zetten in het onderwijs en aan de slag te gaan met 

verschillende onderwijsmiddelen. Schooljudo wordt o.a. uit de NPO-gelden bekostigd, evenals HDT 

(extra rekenondersteuning) voor groep 7.  

                                                                                                       

Het team van de FX heeft afgelopen jaar verder scholing gehad over EDI. Met deze methode 

proberen ze de opbrengsten te verhogen en de effectieve leertijd goed te benutten. Aankomend jaar 

gaat zij daar mee verder. 

 

De school is ook druk bezig geweest met het schoolplein.  De school is ook in gesprek geweest met 

bestuur en ook van het bestuur krijgt zij geld voor het schoolplein. De MR heeft ook een donatie 

gedaan. De school heeft met verschillende partijen overlegd over de aanpak en de bekostiging. 

Komend schooljaar (2022-2023) zal het plein onder handen genomen worden. 

Naast het schoolplein is de school ook bezig geweest om zich te profileren.  
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Vooruitblik MR schooljaar 2022-2023: 

Veel onderwerpen van schooljaar 2021-2022 zullen op de agenda blijven voor schooljaar 2022-2023. 

Het komend jaar zal de school een visietraject starten onder leiding van Fenom. In het visietraject 

worden de ouders en kinderen ook meegenomen. De FX doet mee aan het voorlopers traject van de 

gemeente Haarlem voor de Rijke Schooldag.  

 

De vergaderingen van de MR zullen ook komend schooljaar openbaar en toegankelijk zijn voor 

ouders. De vergaderdata zullen aan het begin van het schooljaar op de site worden geplaatst.  

De volgende punten willen wij blijven monitoren: 

- De vaste punten binnen de MR (schoolplan, formatie e.d.) 

- ICT binnen de school  

- Verhogen opbrengsten → EDI en dan ook hoe in te zetten bij de kleuterbouw 

- Beleidsveranderingen, ouderbetrokkenheid, aanname op de FX e.d. 

- Veiligheid rondom en in de school. (RI&E inventarisatie plus) 

- Schoolplein en onderhouden van het plein 

- Profilering/ visie 
- NPO gelden 
- Jeugd Educatie Fonds 

 

Op naar een nieuw en succesvol schooljaar! 

MR- De FX 

Franciscus.mr@twijs.nl 
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