
 

Jaarverslag MR schooljaar 2021 – 2022 

 

Leden MR:  

• Helga Brust 

• Jan Piels 

• John van Eck (t/m november) 

• Astrid van Ingen (t/m november) 

• Jantien Scheurwater (vanaf november) 

• Manon van Herk (vanaf november) 

 

In schooljaar 2021 – 2022 heeft de MR 5 keer vergaderd. Bij de vergadering van 29 november 2021 

zijn de ouderleden van de MR gewijzigd. John van Eck en Astrid van Ingen hebben afscheid genomen 

en Jantien Scheurwater en Manon van Herk zijn tot de MR toe getreden. We danken John en Astrid 

nogmaals voor hun bijdrage aan de MR. Manon van Herk heeft de rol van voorzitter op zich 

genomen. 

 

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen. 

 

Stichting LeerKRACHT 

De MR heeft de inzet van Stichting LeerKRACHT het afgelopen schooljaar gevolgd. Dit is een 

methodiek waarin het team samenwerkt om het onderwijs te verbeteren en een verbetercultuur te 

creëren. Je overlegt over onderwijsinhoud en veel minder over organisatorische zaken. Je komt 

wekelijks bij elkaar om acties te bepalen en acties met elkaar uit te werken. Resultaten en afspraken 

worden geborgd in de kwaliteitskaart. Stichting LeerKRACHT is op De Spelwert betaald vanuit de NPO 

gelden. 

 

Corona 

Bart Broos heeft de MR regelmatig bijgepraat over het effect van de Corona maatregelen op De 

Spelwert. De MR heeft onder andere een positief advies uitgebracht voor het organiseren van de 

Kerstviering op vrijdagochtend voor de schoolsluiting. 

 

Themaraad Personeel GMR 

Helga is lid van de themaraad Personeel GMR en informeert alle MR-leden tijdens de MR 

vergaderingen hierover. De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op 

bestuursniveau van Stroomm. 

 

Leerlingen uit Oekraïne  

Bart Broos heeft de MR regelmatig bijgepraat over de komst van leerlingen uit de Oekraïne die 

onderwijs volgen bij De Spelwert. 

 

Formatie De Spelwert 



In schooljaar 2022 – 2023 start De Spelwert met 8 groepen. Een ouderlid van de MR is betrokken 

geweest bij het sollicitatieproces begin juni 2022. Het is gelukt om met de krapte op de arbeidsmarkt  

2 geschikte kandidaten te vinden om tot een goede formatie voor schooljaar 2022 – 2023 te komen. 

Welkom Linda en Hilde! 

 

NPO-gelden 

Alle scholen in het primair onderwijs krijgen wederom NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) 

tot hun beschikking. Het grootste gedeelte van de NPO-gelden en werkdrukgelden gaat naar een 

extra FTE zodat we vanaf het begin van volgend schooljaar met een tweede kleuterklas kunnen 

starten. Het overige deel gaat naar gymlessen, Snappet training, begeleiding onderbouw, tweede jaar 

van de begeleiding van Stichting LeerKRACHT en een stuk bovenschool (onder andere voor het 

opleiden van zij-instromers). Dit betekent ook dat de groepen 1 t/m 5 kunnen bestaan uit kleine 

klassen. De MR heeft ingestemd met de bestedingen van de NPO-gelden. 

 

Sociaal veiligheidsplan 

De MR heeft het sociaal veiligheidsplan van De Spelwert doorgenomen en de wijzigingen zijn in het 

sociaal veiligheidsplan opgenomen.  

 

Schoolgids 

De MR heeft ingestemd met de schoolgids voor schooljaar 2022 – 2023. 

 

Vakantierooster en studiedagen 

De MR heeft ingestemd met het vakantierooster en de studiedagen voor schooljaar 2022 – 2023. 

 

 


