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ALGEMEEN : 
De MR heeft ieder jaar verschillende zaken op de agenda, waarover tijdens de MR vergaderingen is gesproken. 
Dit jaar kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: de kwaliteit van het onderwijs, de 
maatregelen voor Covid-19, de regioschool en de formatie.  
 
SAMENSTELLING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: 
De samenstelling is als volgt: 
Voorzitter    : Tim Ravia 
      Personeelsgeleding, zitting sinds 2018 
 
Secretaris    : Isabel Landman-Bouman 
       Personeelsgeleding, zitting sinds september 2021 
                                                       
Algemeen lid                                           : Femke van der Poel       
      Oudergeleding, zitting sinds september 2020        
 
Algemeen lid                                           : Martine Varèl        
      Oudergeleding, zitting sinds september 2021        
 
 
Corina Berrevoets is lid van de OR, tevens is zij afgevaardigde van de stichting en penningmeester van zowel de 
OR als MR. 
 
Isabel heeft als vaste afgevaardigde van de MR de vergaderingen van de GMR bezocht.   
 
VERGADERINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: 
De MR heeft dit schooljaar vergaderd op de volgende data: 6 oktober 2021, 8 december 2021, 26 januari 2022, 
23 maart 2022, 11 mei 2022 en 29 juni 2022.  
Vanwege het Corona-protocol heeft de MR op 8 december 2021 en 26 januari 2022 digitaal vergaderd. De 
overige vergaderingen waren op de woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur op De Klimop.  
 
De vergaderingen van de MR worden vooraf aangekondigd in de Kletskop. Het eerste deel van de vergadering 
is openbaar. In het schooljaar 2021-2022 zijn er meerdere toehoorders geweest. 
 
Wanneer er onderwerpen zijn die de OR aangaan, wordt een afgevaardigde uitgenodigd. Dat geldt ook voor de 
OR-vergaderingen waar eventueel een afgevaardigde van de MR aanwezig kan zijn. 
 
INFORMATIE EN SCHOLING VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: 
Informatie wordt verstrekt per post, per e-mail en via de directeur van de school. Hij is voor de bespreking van 
de mededelingen vanuit de school, op verzoek van MR, aanwezig bij de vergaderingen.  
Voor iedere vergadering (en zonodig tussentijds) is er een kort overleg tussen de voorzitter en directeur ter 
voorbereiding van de vergaderingen. De agenda bestaat uit een aantal vaste punten en worden verder 
aangevuld met onderwerpen uit het actieplan of aangedragen door de leden. 
 
CONTACT MET DE ACHTERBAN: 
Het contact tussen de personeelsgeleding van de MR met de overige personeelsleden verloopt via het 
teamoverleg en zo nodig tussentijds. 
De informatie uit de OR wordt medegedeeld door een aanwezig OR-lid, of via de vastgestelde verslagen van de 
OR die geagendeerd worden voor de MR-vergadering. 
Via het lid dat zitting heeft in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) wordt informatie 
aangeleverd uit de GMR. De oudergeleding draagt zo nodig haar punten aan via de secretaris van de MR. 
 
 



ONDERWERPEN MR SCHOOLJAAR 2021-2022: 
- De financiën van de OR zijn op 6 oktober vastgesteld; 
- Het renoveren van de school; 
- Ontwikkelingen kindvoorziening Duiveland – Oost; 
- Nieuwe samenstelling en invulling van de MR; 
- Covid-19 ontwikkelingen; 
- Besteding werkdruk- en NPO-middelen; 
- Voor- en nabereiding feestdagen en activiteiten; 
- Vormgeving van het rapport; 
- De schooltuin; 
- De formatie en groepsindeling; 
- Vaststellen van huishoudelijk reglement, medezeggenschap reglement, statuten en actieplan; 
- Kwaliteit van het onderwijs: implementatie nieuwe methodes, evaluatie en analyse leerresultaten; 
- Levensbeschouwelijk onderwijs;  
- Naschoolsaanbod op Schouwen-Duiveland; 
- Samenwerking MR en OR; 
- Eet- en drinkprotocol; 
- Besteding sponsorgeld; 
- Vrijwillige ouderbijdrage. 

 
FINANCIËEL JAARVERSLAG MR:  
Het financieel jaarverslag van de MR is goedgekeurd door de leden van de kascommissie. 
 

 
 
ONDERWERPEN GMR SCHOOLJAAR 2021-2022: 

- AVG; 
- Bezetting Raad van Toezicht; 
- Huisvesting en IHP; 
- Coronamaatregelen; 
- Inzet NPO-gelden; 
- Lerarentekort en vervanging bij ziekte; 
- Vaststellen jaarplan; 
- Vaststellen Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2026; 
- Vaststellen Begeleidingsplan leerkrachten start-, basis- en vakbekwaam; 
- Vaststellen mobiliteitsbeleid Obase;  
- Vaststellen meerjaren bestuursformatieplan 2022-2026; 

 
 
 
 



 
VOORLOPIG JAARPLAN ONDERWERPEN MR 2022-2023: 

- Schoolplan; 
- Schoolgids; 
- Kindvoorziening Duiveland; 
- Samenwerking OR en MR; 
- Ouderavonden en -bijeenkomsten; 
- Leerlijn persoonsvorming; 
- Vrijwillige ouderbijdrage. 

 
 
Gedurende het schooljaar volgen er vanzelfsprekend nog meer onderwerpen. 
 
Als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn of u wilt een onderwerp (laten) bespreken, dan is dat mogelijk. U 
kunt hierover contact opnemen met één van de leden van de medezeggenschapsraad. 
 

De voorzitter De secretaris 
  
 

 

Tim Ravia Isabel Landman-Bouman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


