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Jaarverslag Medezeggenschapsraad periode 1-1-2021 - 31-12-2021 

 

Bezetting 

Gedurende het kalenderjaar 2021 bestond de medezeggenschapsraad (MR) uit de volgende leden. 

 

Marijke Vringer    Personeelsgeleding 

Andrea Baaiman    Personeelsgeleding  

Maritha Pijpers     Personeelsgeleding 

Dennis Berendsen    Personeelsgeleding (tot oktober 2021) 

Willemijn van Helbergen   Oudergeleding (tot augustus 2021) 

Inge Prins van Wijngaarden  Oudergeleding (tot oktober 2021) 

Nada El Deeb - Metwalli  Oudergeleding (vanaf oktober 2021) 

Guy van Haren (voorzitter)  Oudergeleding  

Maurits van Schaik (secretaris)  Oudergeleding 

 

Doelstelling MR, wijze van samenkomst, vergader- en overleg structuur 

De taken en bevoegdheden van de MR liggen vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen 

(WMS) en in het MR Reglement van de NBS. De MR houdt zich bezig met diverse zaken binnen de 

school, zoals veranderingen in onderwijs, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij 

horende taakverdeling, financiën, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, 

inzet van ouders, ouderbetrokkenheid, na- en tussenschoolse opvang, Afhankelijk van het onderwerp 

heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het instemmings-/adviesrecht van de 

oudergeleding anders zijn dan het recht van de personeelsgeleding. 

 

De voornaamste taak van de MR is de toetsing en beoordeling van het door het bestuur en directie 

voorgenomen beleid. Een andere belangrijke (wettelijke) taak is het onderling overleg en de openheid 

tussen ouders, leerlingen en personeel te bevorderen. De MR mag ter zake van alle aangelegenheden 

de school inlichtingen vragen en voorstellen doen. 

 

Zowel ouders als leerkrachten hebben via de MR invloed op het beleid van de school. De inzichten en 

ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie en het 

bestuur. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders als leerkrachten in overleg met 

de directie en het bestuur tot bepaalde standpunten en afspraken komen. De MR spreekt dan ook 

regelmatig met directie en 

minstens eenmaal per jaar inhoudelijk met bestuur.  

De vergaderingen zijn voor ouders van leerlingen en voor personeelsleden van de NBS toegankelijk. 

De vergaderdata staan op de website van school vermeld.  

 

De agenda wordt vooraf gedeeld met de Directie, Bestuur, CvT, het team en de ouders. 

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt en deze worden gedeeld door school via Parro. 

Mochten er vertrouwelijke zaken moeten worden besproken dan zal dit deel uit de publieke 

vergadering worden getild. Hiervan zijn dan geen publieke notulen. 

 

Inzet en activiteiten van de MR in 2021 

 

Begroting NBS / Reserveringsbeleid en Ouderbijdrage  

De MR heeft adviesrecht op de begroting van de NBS en instemmingsrecht op het vaststellen van de 

ouderbijdrage. De financiële situatie van de school is zeer gezond te noemen en in de afgelopen jaren 

heeft de NBS een positief resultaat gehaald. Met het toekennen van diverse structurele gelden vanuit 

de overheid en de Finibas heeft de MR het op zijn plaats geacht vragen te stellen over de in oktober 
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2020 verstrekte begroting 2021-2023 en de relatie tot de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Specifiek: 

 

• Reservebeleid: Na de overleggen van 2020 is het onderwerp reserveringsbeleid in 2021 

verder besproken. De gesprekken lopen nog. 

• Begroting: In november 2021 heeft de MR de begroting 2022-2024 ontvangen en 

gezamenlijk met het Bestuur besproken. Verder is vanuit directie/bestuur qua inzet van de 

gelden een duidelijkere doelstelling (taartpunt met kostenrubrieken) gedefinieerd. In 2020 had 

de MR met Bestuur en Directie een principe afspraak gemaakt over de wijze van begroten. 

Onderdeel van deze afspraken is dat de school, resultaat neutraal zou gaan begroten (tenzij 

voor de jaren daarna dient te reserveren om bijvoorbeeld een gat op te vullen). 

• Ouderbijdrage: In lijn met de in 2020 besproken meer “all-in” benadering van de 

ouderbijdrage en de geactualiseerde begroting 2021 heeft de MR OG (oudergeleding) 

instemming verleend op de hoogte van de ouderbijdrage schooljaar 2021-2022.  

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) – Gelden 

Alle scholen in Nederland konden gebruik maken van een ondersteuningsbijdrage voor ondersteuning 

en herstel van de onderwijsperiode tijdens en na corona – NPO gelden. Om te bepalen welke 

ondersteuning leerlingen nodig hebben heeft de directie door middel van een scan de achterstanden in 

kaart gebracht. De MR heeft in juli 2021 met de door school ingediende menukaart aan maatregelen 

ingestemd. Daar er nog NPO budget over was, heeft de MR zelf ook richting Directie/Bestuur 

aanbevelingen gedaan voor extra maatregelen (bv. extra aandacht fijne en grote motoriek voor de 

onderbouw en een voor alle klassen te verkennen leerlijn techniek) 

 

Corona maatregelen en online lesperiode 

De schoolsluiting en online / thuis begeleid onderwijs is een flinke uitdaging voor zowel school, 

leerlingen als ouders geweest. Vooral in het vierde kwartaal van 2021 liepen de besmetting cijfers 

onder de kinderen en leerkrachten op. Het is school grotendeels gelukt om de continuïteit van het 

aanbod van onderwijs te waarborgen.  

 

Vaste terugkerende thema’s en speerpunten  

De MR heeft in 2021 voor zichzelf speerpunten geformuleerd waar zij zich op wil richten vanaf de 

start van het schooljaar 2020-2021. Het betreft de volgende speerpunten:  

● Zichtbaarheid MR: 

De MR merkte vorig jaar al op dat haar rol bij de ouders/verzorgers en teamleden 

verduidelijkt zou kunnen worden. Ondanks dat de MR zeker ook een door de overheid 

genoemde rol had in de corona periode kan de zichtbaarheid beter. Gedurende de corona 

periode is het ook voor de oudergeleding lastig om verbonden te zijn met wat er leeft bij de 

ouders. Ook voor komend jaar hebben we dit speerpunt weer op de radar gehouden. 

● Samenwerking MR - Bestuur - Directie - CVT:  

De MR heeft als ambitie gesteld een nauwere samenwerking te bewerkstelligen tussen de 

verschillende organen op school. Los van de formeel vastgestelde  contactmomenten, vindt de 

MR het van belang om ook aandacht te hebben voor een ieders rol en zo het onderling begrip 

te vergroten voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen de school. 

Initiatieven hieromtrent komen ook vanuit de andere organen (bijv jaarlijkse discussie over de 

Staat van de NBS). 

● Ouderbetrokkenheid 

Het verder betrekken van ouders bij de school, en het actief uitdragen/ verantwoorden van 

beleid, strategie en beslissingen richting de ouders vanuit school zien wij als een van de 

doelstellingen voor het komend jaar.  
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Nieuwe vertrouwenspersoon  

In 2021 verleende de MR goedkeuring aan de benoeming van de nieuwe vertrouwenspersoon (Sonja 

List). 

 

Schoolgids 

De MR ontvangt jaarlijks de gewijzigde schoolgids en leest mee voorafgaand aan de vaststelling.   

 

Verwerking persoonsgegevens 

De MR heeft behoudens de privé gegevens van haar eigen MR leden geen persoonsgegevens van 

ouders of kinderen verwerkt. Mochten er e-mails of schriftelijke correspondentie van ouders en of 

verzorgers zijn binnengekomen dan wordt hier zorgvuldig mee omgegaan en in de door school 

voorgeschreven cloud omgeving (uitsluitend toegang MR leden) gearchiveerd. Wanneer dit cloud- 

en/of opslagdiensten zijn welke servers buiten de Europese unie bevinden heeft de school hier een 

verwerkingscontract voor over afgesloten. 

 

Tot slot 

De MR kijkt terug op een positief jaar waarin naast de bovengenoemde onderwerpen en inzet veel 

energie heeft gezeten in de besprekingen met betrekking tot de begroting reserveringsbeleid algemeen 

en in relatie tot ouderbijdrage. We zijn positief over het met elkaar bereikte resultaat en kijken met 

vertrouwen naar de gesprekken met betrekking tot het reserveringsbeleid in 2022. 

 

De MR is trots op hoe de school de corona periode heeft gemanaged en erkend de goede 

investeringsbeslissingen welke in het verleden in digitalisering zijn genomen. Ook de extra inzet van 

alle teamleden heeft bijgedragen aan een goede wederopenstelling van de school gedurende het 

uitdagende jaar.  

 

Namens de Medezeggenschapsraad van de Vereniging Nieuwe Baarnsche School 

 

Ondertekening 

Datum: 17 mei 2022 

 

Handtekening voorzitter: 

 

 

 

Guy van Haren 

 


