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Medezeggenschapsraad 
basisschool De Driemaster 

 
Jaarverslag 2021/2022 

 
Nijmegen, oktober 2022 

Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Driemaster over 

het schooljaar 2021/2022. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het 

afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – 

ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar 

hebben plaatsgevonden. 

Het schooljaar 2021/2022 heeft in het teken gestaan van veranderingen. Eind 2021 is uit visitaties 

naar voren gekomen dat er een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt kan én moet worden gemaakt 

binnen de school. Er is daarnaast in de aanloop naar het afgelopen schooljaar veel onrust geweest 

binnen het team in verband met de door de interim-bestuurder en vorige directeur gewenste 

richting en plannen voor invulling van de formatie. De formatie en personele invulling voor het 

schooljaar 2021/2022 is slechts enkele weken vóór de start van het schooljaar definitief vastgesteld. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar is Lyëtte Wullems als directeur gestart op De Driemaster. Zij 

heeft direct een aantal zaken voortvarend opgepakt. De focus voor directie en team is gelegd op 

verbetering van het pedagogisch klimaat op school en extra aandacht voor de kwaliteit van het 

onderwijs. 

Wat doet de MR? 
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 

Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaar-

diging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, 

zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in 

het onderwijs, het jaarrooster en de tussenschoolse opvang. 

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en 

instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming 

betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming 

van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld 
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het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), 

de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij 

tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

Samenstelling MR 
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel 

uit van de MR, maar neemt in de praktijk vaak wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid wordt voor 

een periode van 3 jaar gekozen. De MR van De Driemaster bestaat uit 6 leden. 

We hebben een deel van het jaar een vacature in de personeelsgeleding van de MR gehad. De vaca-

ture in de personeelsgeleding is per oktober 2021 ingevuld door Marieke Tank. In oktober 2021 

liepen de termijnen van Cora van Roozendaal en Mark Timmermans af. Beiden zijn herkozen als lid 

van de MR. Per juni 2022 is Berto Mathijssen door de leden van de MR verkozen tot nieuwe voor-

zitter.  

Samenstelling MR schooljaar 2020/2021: 

   MR lid sinds Zittingstermijn 
Personeel Cora van Roozendaal (secretaris) okt 2021 sep 2024 
 Marieke Tank  okt 2021 sep 2024 
 Jeroen van den Berg  feb 2021 jan 2024 
Ouders Berto Mathijssen (voorzitter) nov 2019 okt 2022 
 Wietske van der Zwaag  nov 2019 okt 2022 
 Mark Timmermans  okt 2021 jul 2023 

Vergaderingen 
De MR van De Driemaster vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij 

de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten als er 

bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen. Ook op verzoek van de 

directeur kan de MR besluiten bepaalde onderwerpen in beslotenheid te behandelen. De agenda van 

de MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen 

op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijks terugkerende 

onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de formatie, het schoolplan, het 

werkverdelingsplan en de schoolgids. 

De MR vergadert in principe altijd zonder directie. Dit zijn de reguliere MR vergaderingen. De MR 

nodigt de directie in de praktijk echter bij de eerste deel van de MR vergadering uit voor het bespre-

ken van actuele onderwerpen. In het tweede deel van de vergadering bespreekt de MR de eigen 

onderwerpen. Hierbij is de directie niet aanwezig. 

De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2021/2022 waren: 

dinsdag  05-10-2021 

donderdag  16-12-2021 

donderdag 10-02-2022 

donderdag 21-04-2022 
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woensdag 01-06-2022 

woensdag 06-07-2022 

De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar. We sturen 

deze zodra deze zijn goedgekeurd met de nieuwsbrief mee via Parro. Met ingang van het afgelopen 

schooljaar plaatsen we de notulen van de MR vergaderingen niet langer op de openbare MR pagina 

van de school. Reden is dat we de notulen (nog) niet kunnen afschermen voor alléén ouders en 

personeel van de school. 

Onderwerpen en werkzaamheden 
De MR heeft zich in het afgelopen jaar met diverse onderwerpen beziggehouden. In onderstaande 

paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest 

kort beschreven. 

Werkplan MR 2021/2022 
In oktober 2021 is een werkplan opgesteld met alle MR onderwerpen voor het schooljaar 2021/2022. 

Het werkplan is voor iedereen beschikbaar via de webpagina van de MR. 

Voor het schooljaar 2022/2023 zal opnieuw een vergaderrooster en werkplan opgesteld worden. Het 

format van het werkplan voor het komend schooljaar is geheel nieuw van opzet met een duidelijker 

relatie tussen de vergaderingen en de onderwerpen die de MR door het jaar heen behandelt. 

Jaarplan 2022/2023 
In het najaar van 2021 is door de directie nog geschreven aan het jaarplan. Het jaarplan was door het 

voortijdig terugtreden van de vorige directeur en het zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in 

de formatie bij de start van de zomervakantie nog niet gereed. Het nieuwe jaarplan is geschreven 

binnen het kader van de strategische visie van de Stichting Sint Josephscholen en het schoolplan dat 

elke 4 jaar opnieuw wordt vastgesteld. In het jaarplan is een analyse gemaakt van sterktes en 

zwaktes van de school en beschrijft tevens missie, visie en de daaraan gekoppelde doelen voor De 

Driemaster. Het jaarplan is door de directie gepresenteerd en toegelicht aan de MR. 

Schoolveiligheidsplan en enquête 
De risico-inventarisatie en -evaluatie en het schoolveiligheidsplan dateert van 2019 en moest herzien 

worden. Het plan is aangepast in overleg met enkele teamleden en de stichting Josephscholen. Op 

een aantal punten is het plan aangescherpt: Met name de sociale veiligheid op school heeft meer 

aandacht gekregen. 

Uit de schoolveiligheids-enquête bleek verder dat voor sommige leerlingen het gevoel van veiligheid 

verbeterd moet worden. De SEO-werkgroep heeft onderzoek gedaan een nieuwe methode voor 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling. De school heeft gekozen voor “vreedzame school”. De implemen-

tatie heeft vanwege corona vertraging opgelopen en zal dit schooljaar opgepakt worden. 

Het herziene plan is door de directie toegelicht en besproken in de vergadering van 10-02-2022. 
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Begroting 2022 
De directie heeft in februari 2022 de begroting voorgelegd aan de MR. Voor kalenderjaar 2022 is er 

een sluitende begroting. Het exploitatietekort voor 2022 wordt nu niet langer aangevuld vanuit het 

bufferfonds van de Stichting Sint Josephscholen. 

In de afgelopen jaren zijn de tekorten van De Driemaster telkens aangevuld geweest vanuit dit 

bufferfonds. Het bufferfonds was altijd bedoeld als tijdelijk vangnet voor scholen binnen de stichting 

om incidentele tekorten op te vangen. Het jaarlijks tekort op De Driemaster is echter structureel van 

aard gebleken: Door de jaarlijks afnemende leerlingenaantallen moeten de exploitatiekosten daarom 

ook structureel omlaag. Dit betekent helaas dat De Driemaster met ingang van het schooljaar 

2022/2023 met een kleinere formatie het onderwijs zal moeten verzorgen. 

Bestemming NPO gelden 
Voor 2022 zijn er extra gelden beschikbaar gesteld via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 

Dit programma is bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Elke 

school in Nederland heeft een bedrag uit dit fonds ontvangen. De school mag zelf beslissen hoe het 

deze gelden wil inzetten voor het wegwerken van leerachterstanden en het verbeteren van het 

onderwijs. De MR heeft instemmingsrecht op de besteding. 

Op De Driemaster zijn de gelden uit het NPO programma als volgt bestemd: 

• Training en nascholing leerkrachten door Bureau Wolters 

• EDI-training leerkrachten 

• Leerling in beeld (Cito), digitale toetsen met uitgebreide analyse 

• Vervanging spelmateriaal in de kleutergymzaal 

• 1 FTE wordt schooljaar 2022/2023 bekostigd vanuit de NPO-gelden 

• Implementatie en aanschaf Vreedzame school 

• Rots en water training 

De MR heeft in de vergadering februari 2022 ingestemd met de besteding van de NPO gelden aan 

bovenstaande doelen. 

Combinatiegroepen 6/7 en 7/8 
Elke school ontvangt jaarlijks van het Rijk een lumpsum vergoeding voor de school afhankelijk van 

het aantal leerlingen. Hieruit worden diverse kosten betaald. Het grootste deel van deze kosten – ca 

80% – bestaat uit de salarissen van de leerkrachten. Als gevolg van de teruglopende leerlingaantallen 

op De Driemaster is ook het budget dat de school kan inzetten voor personeel kleiner geworden. Dit 

betekent dat met minder leerkrachten het onderwijs verzorgd moet worden. Er is gekeken naar ver-

schillende opties. De groepen 5 en 7 in het schooljaar 2021/2022 waren te klein om duurzaam in 

stand te kunnen houden. Er is voor gekozen om de groepen 5, 6 en 7 samen te laten gaan zodat er 

twee nieuwe groepen 6/7 en 7/8 samengesteld konden worden voor het schooljaar 2022/2023. Alle 

ouders zijn hierover begin april per brief geïnformeerd. 

Vooral onder ouders van groep 6 heeft dit tot vragen en zorgen geleid. De MR heeft deze groep 

ouders op de vergadering van 4 april 2022 in de gelegenheid gesteld hun zorgen te uiten richting MR 

en directie. Op 23 mei heeft de school een informatieavond georganiseerd voor ouders van leerlin-
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gen van de groepen 5, 6 en 7. De directie en de MR hebben op deze avond vragen van ouders 

kunnen beantwoorden. 

Formatie- en werkverdelingsplan 2022/2023 
In de vergadering van 21-04-2022 heeft de personeelsgeleding van de MR ingestemd met het 

formatieplan en de indeling van de (combinatie)groepen. 

Het concept werkverdelingsplan is in de vergadering van 06-07-2022 besproken en toegelicht door 

de directie. Er is gekozen voor een nieuwe werkwijze waarbij werkgroepen de directie van input 

zullen gaan voorzien. De voorzitters van de werkgroepen zullen het aanspreekpunt worden voor de 

directie, schrijven het jaarplan en worden verantwoordelijk voor de evaluatie. 

Omdat het plan ten tijde van de vergadering nog niet helemaal definitief was, zal de personeels-

geleding gevraagd worden formeel in te stemmen met het plan op de eerste MR vergadering van het 

nieuwe schooljaar. 

Professionalisering MR 
Meerdere MR leden hebben in het afgelopen schooljaar cursussen gevolgd in het kader van verdere 

professionalisering van de MR. De cursussen behandelden de rol en taken van de voorzitter van de 

MR en de financiën in het primair onderwijs. 

GMR en OR 
Namens De Driemaster is Annemarie Ketting lid van de oudergeleding van de GMR. 

De GMR van de Stichting Josephscholen zal in het schooljaar 2022/2023 ingrijpend gewijzigd worden. 

Thans zitten er namens elke school twee afgevaardigden in de GMR: Eén personeelslid en één 

ouderlid. Met de komst van nieuwe scholen in Nijmegen-Noord is de GMR echter onwerkbaar groot 

van omvang geworden. In het schooljaar 2022/2023 zal de GMR groeien naar een nieuw model. 

De ouderraad (OR) vormt het klankbord voor directie en MR. Om contact te houden met de achter-

ban is de voorzitter van de MR bij de vergaderingen van de OR als toehoorder aanwezig geweest. 

Vooruitblik 2022/2023 
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR, zal komend schooljaar veel aandacht 

uitgaan naar het monitoren van de voortgang van alle onderdelen van het schoolplan en de 

ervaringen met de combinatiegroepen. In het schoolplan is een aantal aandachtspunten geformu-

leerd met hoge prioriteit. We zullen als MR de voortgang op deze aandachtspunten ook komend jaar 

blijven volgen. 

Voor het komend schooljaar blijven in ieder geval vier hoofdpunten – kwaliteit van het basisaanbod, 

EDI, het pedagogisch klimaat en schoolveiligheid – extra onder de aandacht. 

Tijdens de coronaperiode is op school gewerkt met een continurooster. Er zijn signalen van ouders 

binnengekomen dat het continurooster hen wel aansprak. In 2017 is ook al gekeken naar een 

mogelijke invoering van een continurooster op De Driemaster. Dat is destijds niet ingevoerd: Een 

grote meerderheid van de personeelsleden had zich uitgesproken vóór behoud van de bestaande 

schooltijden én er was geen afgetekende meerderheid van ouders die kozen vóór het continurooster. 
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Daarnaast waren er in de ogen van MR ook meer praktische bezwaren rondom invulling van bij-

voorbeeld de pauzes. De MR heeft destijds daarom een negatief advies uitgebracht aan de directie. 

Komend schooljaar zullen de schooltijden opnieuw heroverwogen worden. De MR speelt in dit 

proces een belangrijke adviserende rol. Als de directie een voorgenomen besluit neemt tot het 

wijzigen van de schooltijden zal de MR de ouders gaan raadplegen. De oudergeleding van de MR 

moet instemmen met een eventuele wijziging van de schooltijden. Verder moet het nieuwe rooster 

ook passen binnen de kaders van de CAO en de werktijden van het personeel. 

In oktober 2022 lopen de zittingstermijnen van twee leden in de oudergeleding van de MR af. In het 

najaar zal de MR verkiezingen organiseren om de vacatures opnieuw in te vullen. 

Vergaderdata MR Schooljaar 2022/2023 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen meestal om 19.30 uur. U kunt de vergade-

ringen van de MR als toehoorder bijwonen. De MR kan echter besluiten (een deel van) de agenda-

punten in beslotenheid te behandelen als MR leden en/of de directie daarom verzoekt. 

De voorlopige vergaderdata voor het schooljaar 2022/2023 zijn: 

dinsdag  20-09-2022 

donderdag 20-10-2022 

donderdag 15-12-2022 

woensdag 01-03-2023 

dinsdag  18-04-2023 

donderdag 22-06-2023 

Indien de actualiteit daarom vraagt kunnen er meer vergaderingen ingepland worden. We zullen dit 

via de website en/of de nieuwsbrieven kenbaar maken. 

De agenda van de vergadering zal ongeveer twee weken vóór de vergadering worden meegestuurd 

met de nieuwsbrief. De notulen van de vergaderingen worden na goedkeuring meegestuurd met de 

nieuwsbrieven. Indien u een vergadering als toehoorder wilt bijwonen dan kan dat uiteraard. We 

verzoeken u ons dat dan vooraf even te laten weten via mr@3mast.nl. 

 

 

Nijmegen, oktober 2022  

Medezeggenschapsraad basisschool De Driemaster 
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