Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2021– 2022
Katholieke Jenaplanschool De Klimboom
Inleiding
Hierbij presenteert de medezeggenschapsraad (MR) van Katholieke Jenaplanschool de Klimboom het
jaarverslag over het schooljaar 2021-2022. Net als de voorgaande jaren is er weer voor gekozen dit
verslag een sterk samenvattend karakter te geven. De detailinformatie is in de notulen te vinden of
bij de MR op te vragen. Dit jaarverslag heeft als doel om u inzicht te geven in de onderwerpen die de
MR het afgelopen schooljaar heeft behandeld.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken,
zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een
lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen
in het onderwijs en bij andere activiteiten. In de MR van het basisonderwijs zitten
vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de
personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar
stellen voor de MR.
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het
informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht.
De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil
zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee
heeft ingestemd.
Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich
neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk
belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang
zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide
instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij
hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over
fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. De MR vergadert ongeveer zes keer
per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar

Leden van de MR
In onze MR zijn 3 ouders en 3 personeelsleden vertegenwoordigd.
Judith van den Brink
- Personeel
Melissa Muller
- Personeel
Diki Elferink
- Personeel
Onno de Haan
- Ouder
Eamon Brouwer
- Ouder
Stéphan PLasschaert
- Ouder
Elk lid, zowel personeel als ouder, heeft zitting voor 3 jaar en kan zich hierna verkiesbaar stellen voor
nog eens 3 jaar. Hierna moet er minimaal 1 jaar verstreken zijn, voordat iemand zich weer
verkiesbaar kan stellen

Waar staat de MR voor?
De MR van de Klimboom heeft als missie en visie:
Op proactieve wijze een kritische gesprekspartner vormen voor de directie, bijdragen aan een veilige
en prettige (leer)omgeving voor kinderen, ouders en teamleden.

Wat hebben we dit schooljaar gedaan?
Er zijn dit jaar vijf vergaderingen geweest, waarbij diverse stukken besproken zijn.
Stukken die betrekking hebben op de Klimboom, waarvoor we instemming hebben gegeven:
• Urenverantwoording schooljaar 2021– 2022
• Definitieve verdeling Nationaal Programma Onderwijs gelden
• Vakantieplanning 2022/2023
• Meerjarenbegroting De Klimboom 2022-2026
• Besteding werkdrukmiddelen en professionalisering 2021/2022
Overige zaken:
• Benoeming nieuwe directeur
• Verkiezing nieuw MR lid
• MR regelement
Voor detailinformatie wordt verwezen naar de notulen van de reguliere MR vergaderingen, deze
worden na elke vergadering geplaatst op de website van de Klimboom. Uiteraard kunt u ook terecht
bij één van de MR leden.

Tenslotte
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te
kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda
van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. Aarzel daarom dus niet om ons aan te spreken of
uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen. Dit kan individueel bij elk van de leden of naar ons emailadres: MR@kbsklimboom.nl

