
Beste ouders/verzorgers van Sint Lidwina,

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2021-2022. In het jaarverslag worden de volgende onderdelen
besproken:

1. De samenstelling van de MR
2. De behandelde onderwerpen
3. Het overleg met het bestuur en de achterban
4. Scholing
5. Terugblik 2021-2022

1. Samenstelling van de MR 2021-2022

De samenstelling van de MR in 2021-2022 is als volgt:
Bjorn Groot (voorzitter)
Roos Bruin (secretaris, oudergeleding)
Marloes Huisman (personeelsgeleding)
Afke Sijm (oudergeleding)
Annemarie Slagter-Kool/Mike de Munck (directie)

In 2021-2022 is een nieuw lid vanuit de oudergeleding toegetreden. Hiervoor zijn geen verkiezingen
nodig geweest. De taakverdeling is ongewijzigd gebleven.
Marloes Huisman neemt namens de school deel aan het bovenschoolse overleg. Zij is in de loop van het
jaar wegens ziekte uitgevallen.

2. De behandelde onderwerpen
In 2021-2022 zijn onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

● Schoolgids
● Jaarplan 2021-2022
● Schoolplein
● Begroting
● Onderwijscafé
● Schooltijden
● Overblijf
● Covid-19

In het jaar 2019-2020 is er geen externe deskundigheid ingeschakeld. Tevens zijn er geen geschillen
geweest over de onderwerpen.

In 2021 en 2022 hebben de vergaderingen gezien de maatregelen ihkv Covid-19 vaak digitaal, soms
hybride en niet altijd in volledige samenstelling plaatsgevonden. Op bepaalde momenten vonden er
zogenaamde bijpraatmomenten plaats tussen bijvoorbeeld directeur en personeelsgeleding of directeur
en oudergeleding, afhankelijk van het onderwerp.

3. Het overleg met het bestuur en de achterban
De MR komt volgens een vooraf vastgesteld rooster 6x per jaar samen voor overleg. De data worden
gepubliceerd in de schoolkalender en de vergadering is in principe openbaar. Er is geen overleg geweest
met de oudervereniging of de achterban.
De notulen zijn tijdig op de website geplaatst en er zijn updates in de nieuwsbrief geplaatst, dit in
tegenstelling tot voorgaande jaren.

4. Scholing
De MR heeft in 2021-2022 geen scholing gevolgd.



5. Terugblik 2021-2022
De tweede helft van het schooljaar werden de school, leerlingen, ouders en de MR geconfronteerd met
maatregelen als gevolg van Covid-19. Dit heeft iedereen voor een uitdaging geplaatst. De MR heeft op
verschillende momenten toch kunnen vergaderen of er heeft afstemming plaats kunnen vinden. Er zijn
niet altijd notulen gemaakt van deze momenten.
Ondanks de situatie is er voor de zomervakantie nog een grote stap gezet inzake de schooltijden en de
groepsindeling. De MR is tevreden over de wijze waarop dit verlopen is. De ouders zijn goed
meegenomen, de stemprocedure is prettig verlopen en de communicatie was helder.


