
 

 

  

 

 

  

 

Jaarverslag 2021/2022 Medezeggenschapsraad Bij de Bron, te Putten. 

1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Bij de Bron over 

schooljaar 2021-2022. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten. 

Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft een 

overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn behandeld.  

Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school. 

2. Samenstelling en werkwijze MR 

2.1 Wat doet de MR? 

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de wet op de 

medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR overlegt 

met het managementteam van de school over schoolbeleid zoals bijvoorbeeld doelstellingen, 

onderwijskwaliteit, passend onderwijs, tussenschoolse opvang, personeelsbeleid en veiligheid. 

2.2 Samenstelling en taakverdeling 

De medezeggenschapraad op Bij de Bron bestaat uit vier leden, twee namens de ouders en twee 

namens de teamleden. De leden van de raad worden door middel van kandidaatstelling en 

verkiezingen voor een periode van 4 jaar in de raad opgenomen. 

In schooljaar 2021-2022 kent de MR de volgende samenstelling en taakverdeling: 

Personeelsgeleding: Wilma Knoppersen (voorzitter), Anja Nieuwenweg (lid) 

Oudergeleding: Roelof Tadema (lid), Gerlinde Willemsen (secretaris) 

De GMR komt gemiddeld vier keer jaar bijeen. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen 

van onze vereniging.  Wilma Knoppersen was vanuit de personeelsgeleding vertegenwoordigd in de 

GMR en Gerlinde Willemsen vanuit de oudergeleding. 

2.3 Werkwijze 

De MR heeft in het afgelopen schooljaar 5 keer vergaderd: 

• 7 september 2021 

• 9 november 2021 

• 25 januari 2022 

• 20 april 2022 

• 7 juni 2022 

Vanwege het fusietraject is de MR het afgelopen jaar naast de 5 reguliere vergaderingen, nog een 

aantal keer gezamenlijk met de MR van de Van Damschool samengekomen.  

De vergaderingen zijn voor een deel bijgewoond door Erik van Veldhuizen namens het directieteam 

(DT). De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er zijn dit schooljaar geen toehoorders aanwezig 

geweest bij de vergaderingen. 



 

 

  

 

 

  

 

In het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering: Opening, vaststellen voorgaande 

notulen, mededelingen vanuit de GMR, ingekomen stukken en de rondvraag 

3. Jaarlijkse onderwerpen: 

* Jaarplan 

* Managementverslag 

* Vakantierooster 

* Schoolgids 

* Formatie 

* Begroting 

* Werkverdelingsplan 

4. Andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen 

 

* Inzet middelen werkdruk 

* Schoolondersteuningsprofiel 

* Nationaal Programma Onderwijs 

* Tussenschoolse opvang 

* Ouderbijdrage 

* Verkeersveiligheid Brinkstraat  / Bruno Fabriciusstraat 

* Fusietraject Bij de Bron en Van Damschool 

 

Denken jullie dat een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen of hebben jullie 

vragen/opmerkingen, dan hoort de MR dat graag.  

De MR is bereikbaar via mr.bijdebron@cnsputten.nl 

Met vriendelijke groet namens de MR, 

Gerlinde Willemsen  

Secretaris MR 
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