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Inleiding  

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool de Klim Op te Leerdam. Dit 

jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 

2021-2022.  

 Samenstelling medezeggenschapsraad  

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 2 door de ouders gekozen ouderleden en 2 door het team 

gekozen personeelsleden. Te weten: 

- Lobke van Meeuwen Voorzitter (ouder) 

- Jan van Hooidonk  Algemeen lid (ouder) 

- Mariëlle van Zessen Secretaris (leerkracht) 

- Hanneke Bosman  Algemeen lid (leerkracht)  

Begin van dit schooljaar heeft Mariëlle van Zessen plaatsgenomen in de MR vanuit het team. Hanneke 

Bosman viel halverwege het schooljaar uit ivm ziekte, hier is geen vervanging voor gekomen. Jan van 

Hooidonk bleef actief als ouderlid. Lobke van Meeuwen bleef actief als ouderlid en voorzitter.  

Als leden van de MR denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te 

leveren aan een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze 

school. De MR spreekt voor zowel ouders en leerlingen als personeel.  

Werkwijze  

Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR vergaderingen is 

een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda 

vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn 

zowel de aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan 

bod moeten komen conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en 

de schoolgids. Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering. De 

onderwerpen die in de GMR van Stichting LOGOS worden behandeld, komen ook in de MR-

vergaderingen aan de orde.  

Vergaderfrequentie  

In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR 6 keer vergaderd. Op verzoek is de directeur Mariska 

Mathilde van Vugt aanwezig geweest bij elke vergadering van de MR. Gedurende het schooljaar en 

buiten de vergaderingen heeft de MR een paar keer (digitaal) contact gehad om lopende zaken te 

bespreken. Omwille van efficiency zijn diverse zaken per mail afgehandeld. Dit schooljaar heeft er geen 

ouder gebruik gemaakt van de openbaarheid van de vergadering.  

Besproken onderwerpen  

In het afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen tijdens vergaderingen aan de orde gekomen: 

- Het ziekteverzuim en de werkdruk onder het personeel.  

- Formatie/ vacatures/ sollicitaties van (potentiële) nieuwe leerkrachten 

- De realisatie van het nieuwe schoolgebouw. 

- Ontwikkelingen/ evaluatie onderwijs gedurende coronatijd 

- Schoolontwikkeling 

- Werkdruk leraren/ directeur -> voorzitter MR contact met bestuur stichting LOGOS 
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- Inspectiebezoek 

- Tevredenheid enquête 

- Begroting 

- Beleidsplan 

Speerpunten  

De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit 

van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet deze positieve 

manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van actuele ontwikkelingen 

welke de school aangaan en de jaarlijkse terugkerende zaken, heeft ook de toekomst van basisschool 

de Klim Op, het borgen van de identiteit en de nieuwbouw onze aandacht. Daarnaast heeft ook de 

aangepaste werkwijze van de school onze aandacht gedurende de coronamaatregelen.  

Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend 

te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Daarnaast hopen we komend jaar ook meer zichtbaar 

aanwezig te kunnen zijn, zodat ouders (nog) beter op de hoogte zijn van wie de MR is en wat ze doen. 

Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag.  

 

Leerdam, Oktober 2022 

Namens de MR van basisschool de Klim Op,  

 

 

 

Lobke van Meeuwen- van der Heyden (voorzitter) 


