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Jaarverslag 2021-2022 MR De Wingerd 
 
Hoofdstuk 1 - Samenstelling en organisatie 
Gedurende de verslagperiode heeft de MR de volgende samenstelling gehad: 

 
MR 
De Wingerd maakt deel uit van de Stichting SO Fryslân. De MR vertegenwoordigt het 
personeel en de ouders in kwesties op schoolniveau. Op stichtingsniveau functioneert een 
GMR. Daarin wordt de Wingerd vertegenwoordigd door Marijke Schuiling. 
 
Hoofdstuk 2 – Overleg en standpunten 
 
Vergaderingen 
Tijdens de verslagperiode waren er acht vergaderingen ingepland. Deze vergaderingen 
hebben gedeeltelijk plaatsgevonden in aanwezigheid van de schooldirecteur. Twee van de 
vergadering zijn in Teams gevoerd. Verslagen van vergaderingen worden als regel na 
goedkeuring van de voorzitter gemaild aan de personeelsleden. Daarnaast zijn ze ook terug 
te vinden op de S:schijf (gedeelde documenten).  
 
Gebruik bevoegdheden 
Gedurende de verslagperiode is de MR om advies gevraagd in de volgende kwestie. Daarin is 
een advies gegeven zoals in de betreffende notulen terug te lezen is. 
 

Voorstel Datum 

NPO Plan 26 oktober 2021 

Begroting 2022 30 november 2021 

Vakantierooster 24 mei 2022 

 
 
  

Naam Geleding Functie in de MR 

Gabriëlle van der Kooij Ouder Voorzitter 

Agnes Leffring Personeel Secretaris 

Jellie Zijlstra  Personeel Lid 

Marijke Schuiling Personeel (GMR) Lid 

Tjitske Rosier Personeel Lid 

Melanie de Jager Ouder Lid 

Dineke Visser Ouder Lid 

Gerrie Roorda Ouder Lid 
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Gedurende de verslagperiode is de MR om instemming gevraagd in de volgende kwesties. 
Daarin is instemming gegeven zoals in de betreffende notulen terug te lezen is. 
 

Voorstel Datum 

NPO Plan 26 oktober 2021 

Schoolgids, instemmingsrecht OMR 

 

28 juni 2022 

Werkverdelingsplan, instemmingsrecht PMR Na zomervakantie 

2022 

Formatieplan, instemmingsrecht PMR 28 juni 2022 

 
Een MR-afvaardiging heeft deelgenomen aan de sollicitatiecommissies voor teamleider en 
directeur. 
 
Gedurende de verslagperiode heeft de MR c.q. een geleding daaruit geen gebruik gemaakt 
van zijn initiatiefrecht 
 
Gedurende de verslagperiode heeft de MR c.q. een geleding daaruit geen geschillen 
aanhangig gemaakt bij de geschillencommissie.  
 
De volgende onderwerpen zijn, naast bovengenoemde, gedurende het jaar in de MR 
besproken. Dit zijn onder andere de speerpunten uit het jaarplan: 
 
Werving nieuwe MR leden 
18 januari 2022: 
Er wordt duidelijk dat er drie leden stoppen na dit schooljaar: voorzitter (ouder VD); ouder 
(VD); assistent (SO).  
1 maart 2022: 
De MR buigt zich over de vraag of een ouder lid mag worden van de MR als deze ouder geen 
voogdij heeft. Deze vraag wordt met het MT besproken.  
10 maart 2022: 
Er is een bericht in Parro geplaatst om nieuwe ouders te werven.  
12 april 2022: 
Een ouder heeft zich al aangemeld voor de MR. Een andere ouder heeft bij kennismaking 
aangegeven wel in de MR te willen, zij deed dit op de SO-school ook. Bij definitieve 
inschrijving op De Wingerd neemt de MR contact met deze ouder op.  
Voor de PMR zijn er twee collega’s gemotiveerd, er zullen verkiezingen uitgeschreven 
worden.  
24 mei 2022: 
Door middel van verkiezingen is er een nieuw PMR lid gekozen. Ook de ouder is gebeld en 
zal plaatsnemen in de MR in schooljaar 2022-2023.  
 
Leerlingenraad 

Gedurende het jaar zijn wij op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in de 

leerlingenraad, door middel van de toegestuurde notulen. Een lid van de OMR is aanschoven 

tijdens één van deze vergaderingen.  
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GMR 

Elke vergadering wordt door het GMR-lid kort verteld wat de bijzonderheden zijn. Daarnaast 

worden de notulen op intranet gedeeld om te lezen.  

Twee locaties  

Binnen de MR blijft er aandacht voor dit punt, om te controleren of de verbinding tussen 

beide locaties in stand blijft.  

Meer zichtbaarheid van de MR 

Afgesproken is om na elke vergadering een kort bericht in Parro te plaatsen. Dit is niet met 

regelmaat gebeurd. Er is wel een bericht geplaatst in de maanden januari, april en juli. 

 

Extra onderwerpen:  

21 september 2021: 

De MR heeft de wens uitgesproken een huishoudelijk reglement en een MR statuut te 

schrijven. Het komend jaar zal dit uitgewerkt worden. Tijdens de vergadering op 24 mei 2022 

zijn deze documenten vastgesteld door de MR en gedeeld met het MT.  Het MT heeft op de 

vergadering van 28 juni 2022 akkoord gegeven voor deze documenten. 

 

 
Hoofdstuk 3 – Interne zaken 
Gedurende de verslagperiode heeft de personeel-achterban wel contact gezocht met de MR, 
maar deze zaken hoefden niet in vergaderingen besproken te worden. 
 
De afvaardiging van de MR heeft in september/oktober plaatsgenomen in de commissies 
voor de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur.  
 
Er zijn tussen de vergadering van 12 april en 24 mei verkiezingen geweest voor een MR-lid 
vanuit de personeelsgeleding. Het team kon hierop stemmen, hieruit is een nieuw lid 
gekomen bij de start van schooljaar 2022-2023 aan zal sluiten bij de MR.  
 
Een afvaardiging van de MR heeft deelgenomen aan de commissies voor de sollicitaties voor 
de nieuwe teamleider SO.  
 
Er is goed overleg geweest tussen MR, GMR, CvB en directie.  
 
Scholing:  
De MR heeft geen scholing gevolgd. 
 


