
Jaarverslag 2022 Medezeggenschapsraad Schakel Vinkeveen 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

In dit verslag geeft de medezeggenschapsraad (MR) van onze school u een inkijk waar zij zich zoal 

mee bezig hield in het afgelopen kalenderjaar.  

Evaluatie 2022 

Het jaar 2022 was voor de MR van de Schakel een relatief rustige. In de afgelopen jaren waren we 

regelmatig ad hoc aan het meedenken over onderwerpen als afstandsonderwijs, schooltijden en 

financiën. In 2022 waren we natuurlijk wel betrokken bij de reguliere onderwerpen waarbij de 

medezeggenschapsraad een rol heeft. We konden constateren dat er veel goed gaat binnen onze 

school en onze blik op de toekomst richten.  

Onze directeur vraagt ons gelukkig vaak om mee te denken over verschillende onderwerpen. Daarbij 

kunt u denken aan de groepsindelingen en hoe er om gegaan wordt met differentiatie in 

onderwijsbehoeften. De MR stelt vragen over diverse (beleidsmatige) documenten en plannen van 

onze school. Als vertegenwoordigers van personeel en ouders kunnen we daarbij invloed 

uitoefenen. Dit is in de wet van medezeggenschap opgenomen.  

Kwaliteit onderwijs 

In maart 2021 is er een auditer in de klassen geweest die enkele lessen heeft geobserveerd. Deze 

onderwijsdeskundige heeft een toelichting geschreven op zijn bevindingen. Daarnaast zijn er 

aanbevelingen gegeven onder andere over taakgericht gedrag. De medezeggenschapsraad volgt de 

acties die worden ondernomen. 

 

Opvolging van de aanbevelingen kan het onderwijs op onze school verder verbeteren. De Schakel 

streeft er naar om met aandacht voor diversiteit ook zicht te houden op het belang van goede 

resultaten voor alle leerlingen. Dat is een flinke uitdaging. De MR wordt periodiek op de hoogte 

gehouden over de zogenoemde interventies en de uitwerkingen.  

In het afgelopen jaar hebben de leerkrachten zich onder andere tijdens studiedagen verdiept in het 

taakgericht gedrag onderwijzen. Er zijn teamafspraken gemaakt over het monitoren en borgen van 

de voortgang.   

Groepsindeling/ formatie 

Elk jaar is het een uitdaging om een goede verdeling te maken. Pas aan het eind van het schooljaar 

ontstonden er twee vacatures. Gelukkig heeft onze directeur op bijzonder snelle wijze twee kundige 

nieuwe leerkrachten gevonden voor onze school. De MR heeft formeel ingestemd met de formatie 

voor het nieuwe schooljaar.  

Het aantal leerlingen blijft gestaag groeien en daar is op geanticipeerd. In de meeste groepen wordt 

afzonderlijk lesgegeven (alleen groep 6/7 is een combinatieklas). Ook wordt er in verschillende 

groepen extra ondersteuning geboden.  

Jaarresultaten 

De Schakel tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van elk kind. Dit heeft er in geresulteerd dat 

er extra financiële middelen en aanvullend onderwijzend personeel is ingezet. De MR is door onze 

directeur gevraagd om actief mee te denken en haar advies te geven ten aanzien van de besteding 

van de gelden die de school ontvangt als gevolg van het afstandsonderwijs tijdens de lockdowns.  



Ook met de CvT (commissie van toezicht) spreken wij over de financiën en de verantwoording die 

directie en bestuur hierover overleggen. Leden van onze school worden uiteraard geïnformeerd 

tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in juli.  

Nieuwe secretaris  

Bij aanvang van het schooljaar hebben we onze nieuwe secretaris Katinka van der Velden een warm 

welkom gegeven. Katinka heeft gereageerd op onze oproep voor versterking ouder-

vertegenwoordiging in de MR van onze school. Zij is de enige ouder die heeft gereageerd en 

daarmee automatisch geplaatst.  

Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Jantine Berkelaar. Zij heeft vijf 

jaar de rol van secretaris vervuld en een mooie bijdrage geleverd aan de oudervertegenwoordiging 

van onze school. Haar dochter is naar de middelbare school gegaan en dat betekent automatisch 

ook afscheid van onze school voor Jantine als lid van de MR.   

Ouderbetrokkenheid   

Ook in 2023 willen we ons als MR weer inzetten voor de Schakel. Dit kunnen we niet zonder uw 

betrokkenheid. Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over onderwerpen die de school aan gaat, 

aarzel niet om ons aan te spreken of te e-mailen.  

Hartelijke groet, 

 

Willemijn van Zijl 

Lianne van Vliet 

Katinka van der Velden 

Saskia van Zuijlen 

 


