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Woord vooraf 
 
Beste lezer, 

 

Namens de MR bied ik u hierbij het jaarverslag aan van de Medezeggenschapsraad van basisschool De 

Akker te Nijmegen. 

Een groot aantal onderwerpen komt jaarlijks aan bod. Over een gedeelte hiervan heeft de MR 

instemmingsrecht, voor het overige betreft het adviesrecht en vindt de besluitvorming plaats op 

directieniveau of bovenschools niveau (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) binnen de 

Stichting St. Josephscholen (SJS). 

 

De MR heeft gedurende het schooljaar 2010 – 2021  zes keer vergaderd. 

• Dinsdag 5 oktober 2021 

• Dinsdag 16 november 2021 

• Dinsdag 14 december 2021    (afgelast) 

• Dinsdag 8 februari 2022 

• Dinsdag 29 maart 2022 

• Dinsdag 24 mei 2022 

• Dinsdag 28 juni 2022 

 

 

De MR was niet bij de jaaropening aan het begin van het schooljaar, dit was vanwege corona. Jullie 

hebben wel een algemeen stuk in het eerste akkerfeitje over de MR kunnen lezen.  

In gesprek met elkaar en met de schoolleiding wisselden personeelsgeleding (gekozen leden uit het 

team van leerkrachten) en oudergeleding (gekozen leden uit ouders) informatie uit, bepaalden zij 

gezamenlijke standpunten over al dan niet instemmen met beleidsvoorstellen en formuleerden zij 

adviezen. De standpunten werden doorgegeven aan de GMR wanneer het bovenschoolse zaken 

betrof en doorgegeven aan de schooldirectie en aan het bestuur van de SJS wanneer het een 

onderwerp betrof waarbij instemming of advies van de MR werd gevraagd. 

 

Met dit verslag willen wij een overzicht geven van de medezeggenschap op De Akker het afgelopen 

schooljaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de MR, 

 

Suzanne Onstenk   

Secretaris schooljaar 2021 - 2022  
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Samenstelling MR 

MR-leden zijn gedurende 3 jaar lid. Daarna kunnen zij zich maximaal eenmaal herkiesbaar stellen. Op 

De Akker is ervoor gekozen de aftreed-/aantreeddatum van de ouders/verzorgers samen te laten 

vallen met het einde dan wel begin van het schooljaar. 

 

De samenstelling van de MR van het schooljaar 2021 – 2022 was als volgt: 

 

Ouderleden (OMR):  Rol/taak:     
Thijs Hermus    voorzitter  

Nieske Nijkamp   oudervereniging     

Maaike Jakschtow    GMR      

 

Personeelsleden (PMR):  Rol/taak:     
Suzanne Onstenk   secretaris    

Brigit van Bergen   penningmeester      

Inge Veltmans     

 
Op uitnodiging van de MR of op verzoek van het SMT is de directeur alle MR-vergaderingen deels 

aanwezig om informatie te verschaffen, beleidsvoorstellen toe te lichten en vragen te beantwoorden.  

 

Vergaderonderwerpen 

Hieronder een selectie van de meest besproken of noemenswaardige vergaderonderwerpen. 

Onderstaande onderwerpen zijn weergegeven op alfabetische volgorde. 

1. Financiën MR 
Net als het jaarverslag van de MR wordt ook ieder jaar een financieel jaarverslag van de MR 

opgesteld. We zijn dit schooljaar gestart en geëindigd met een positief saldo 

2. GMR 
In de MR vergaderingen zijn de punten, welke in de GMR besproken zijn of ter bespreking 

kwamen en directe invloed op De Akker hadden, besproken.  

3. Ouderbetrokkenheid 
De MR is als orgaan ook voor ouders de vertegenwoordiging. Dit schooljaar is de MR enkele 

malen benaderd door ouders, met vragen of opmerkingen. Deze heeft de MR in de vergadering 

besproken, met in het achterhoofd het algemene schoolbelang. Er waren bijvoorbeeld signalen 

over de plusgroep die zomaar verdween. De MR heeft de betreffende ouders na overleg 

terugkoppeling gegeven.  

4. Oudercommunicatie. 

De oudercommunicatie verloopt vooral via SchouderCom. Alleen het akkerfeitje wordt 

verzonden via SchouderCom, maar is een extra bestand. Andere zaken worden zoveel mogelijk 

gebundeld. We kregen namelijk signalen dat er veel berichten binnen kwamen via SchouderCom 

en ouders het overzicht kwijt waren.  

5. Oudervereniging 
De vergaderingen van de Oudervereniging worden een aantal maal per jaar bijgezeten door een 

MR-ouderlid. Hierdoor kunnen onderwerpen ingebracht worden richting de MR en vindt ook 

wederzijds terugkoppeling plaats. De notulen van de vergaderingen van beide gremia worden 

uitgewisseld. Zo blijven OV en MR geïnformeerd over wat er op school speelt en onder ouders 

leeft. Dit is belangrijk voor de samenhang tussen de diverse overlegorganen binnen de school. 
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Afgelopen jaar heeft Nieske Nijkamp als contactpersoon namens de MR de OV vergaderingen 

bijgewoond.  

6. Schoolbegroting 
De begroting voor 2022 werd tijdens een MR-vergadering op hoofdlijnen besproken. Daarnaast 

kwam de besteding van de NPO-gelden aan bod. 

7. Schoolformatieplan 
In het schoolformatieplan wordt aangegeven hoe de formatie wordt ingezet. Hierbij is enerzijds 

sprake van continuering van bestaand beleid, anderzijds kunnen nieuwe beleidsvoornemens 

worden aangegeven. De personeelsgeleding heeft op dit punt instemmingsrecht. Als MR zijn we 

dit schooljaar in de besluitvorming betrokken. De voorgestelde indeling is door de MR 

besproken en goedgekeurd. De NPO gelden zijn ingezet om in 2022-2023 en de schooljaren 

daarna met wat kleinere klassen te werken.  

8. Schooljaarplan 
De MR toont betrokkenheid bij het schooljaarplan omdat hier de lange termijnplannen gestalte 

krijgen in een korte periode. Dit werd voorgelegd in een vergadering. Komend schooljaar loopt 

de huidige (verlengde) schoolplanperiode af en zal er een nieuw schoolplan 2020-2024 opgesteld 

gaan worden. Hieruit zal dan weer een schooljaarplan 2022-2023 gemaakt worden.  

De doelen die in het schooljaarplan zijn gemaakt, waren vrij concreet. Tijdens de laatste 

vergadering van 28 juni 2022 hebben we gekeken naar de evaluaties vanuit de verschillende 

ontwikkelgroepen. Er is hard gewerkt en de docenten hebben een goede focus gehad op de 

belangrijkste speerpunten, namelijk EDI/rekenen en thematisch onderwijs.  

9. Taakbeleid en werkdruk: werkverdelingsplan 
De personeelsleden van de school hebben allemaal een takenpakket dat in overeenstemming met 

hun normjaartaak / werktijdfactor moet zijn. Het blijkt een hele puzzel om met de beschikbare 

uren alle taken die op school liggen, bemenst te krijgen. Er is een werkverdelingsplan opgesteld 

om de werkdrukgelden die worden toegekend aan de school te verdelen. Dit plan is door het 

team / PMR opgesteld en ter instemming van de personeelsgeleding voorgelegd aan de MR. 

Komend schooljaar zal dit plan wederom aandacht van de MR krijgen, om een goede balans te 

behouden tussen taken en belastbaarheid.  

10. Verkiezingen 
Thijs Hermus moest aan het eind van het schooljaar 2021-2022 stoppen vanwege het bereiken 

van de maximale zittingsperiode in de MR. Ook Inge Veltmans heeft afscheid genomen van de 

MR, want ze gaat met pensioen. Aan het eind van het schooljaar zijn twee nieuwe MR-leden 

gevonden. Vanaf september 2023 maken zij deel uit van de MR.  

11. Chromebooks 
Op De Akker werd eerder een pilot gedraaid met Chromebooks. In de MR is dit traject gevolgd, 

met als aandachtspunten: de schermtijd en het adaptief werken. Hier hebben we het schooljaar 

2021 – 2022 niet over gehad. De pilot bleek alweer te zijn afgelopen.  

 

12. Collegiale Visitatie 
Op De Akker vindt ook collegiale visitatie vanuit het bestuur en een collega-school binnen de 

stichting plaats. De MR is op de hoogte gebracht van de positieve bevindingen van deze visitaties. 

Er wordt opgemerkt dat de focus is op EDI, rekenen en thematisch onderwijs. Er hangt een fijne 

sfeer in school. 

13. Vervanging leerkrachten 

Op De Akker merken we ook het lerarentekort. Voor een langdurige vervanging was het 
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moeilijk om een invaller te vinden. We hebben gemerkt dat mensen van de ondersteuning 

(Emmie, Brigit, Luc) ingezet moesten worden om de vervanging op te lossen. Aan de extra taken 

waar ze uren voor ter beschikking gesteld hadden gekregen, kwamen ze nauwelijks toe. Ook 

stonden de bouwcoördinatoren vaker voor de groep. Klassen zij ook weer vaker verdeeld of 

hebben moeten thuis blijven, omdat geen vervanging kon worden gevonden. Met name in de 

winterperiode speelde dat een rol toen het Covid-19 virus nog veel impact had op de bezetting. 

14. Corona protocol 
Gelukkig hadden we dit schooljaar minder last van de coronamaatregelen op school dan vorig 

schooljaar. We hebben een korte lockdown gehad van eigenlijk maar 1 week. (langere week 

kerstvakantie). De achterstanden door Corona zijn wel duidelijker geworden in de klassen. 

Leerkrachten werden ziek en er was veel uitval doordat leerkrachten corona kregen.  

15. Ventilatie corona 

Er wordt gekeken naar het ventilatie probleem op De Akker. Dit wordt vanuit het bestuur 

geregeld. Er zijn nu verbouwingen bezig op 2 andere scholen. Het budget blijkt alleen niet 

voldoende te zijn, dus komen de andere scholen later aan de beurt. In verschillende klassen zijn 

CO2 meters geplaatst. 

16. NPO gelden 

Naar aanleiding van de coronapandemie in Nederland zijn er NPO-gelden toegekend. Deze 

gelden zetten scholen in om achterstanden weg te werken en extra ondersteuning te bieden. Het 

bleek niet goed mogelijk extra krachten te vinden om deze taken op te vangen, vanwege een 

groot personeelstekort in de markt. Op de Akker hebben we er uiteindelijk voor gekozen om 

een extra groep te formeren in de bovenbouw. Hierdoor hebben we voor het schooljaar 2022-

2023 3 groepen 6 en 3 groepen 7 kunnen maken.   

17. Groene schoolplein  

Het groene schoolplein is bijna klaar. Alleen de beplanting moet nog worden geplaatst in het 

najaar van 2022. Wat wordt er leuk gespeeld met alle groepen/kinderen door elkaar. Het 

schoolplein is goedgekeurd.     

18. Aanbod plus leerlingen  

Voor dit schooljaar was het plus beleid geen aandachtspunt. Dit heeft er namelijk mee te maken 

dat de pijlpunten zijn EDI en rekenen. We hebben veel doelen die we willen realiseren en dit 

hebben we weggezet in een 4jaren plan. Er is wel aandacht voor plusleerlingen. Er zijn extra 

smartgames aangeschaft voor de groepen. Er is gekeken naar een plan om deze kinderen 

geïntegreerd in de klas extra aandacht te geven, zodat ze ook veel input hebben in het 

groepsproces. Er is ook gekeken wat Blink hierin kan betekenen.  

Het staat ook op de agenda vanuit het bestuur. Hier wordt vanuit de GMR ook wat meer druk 

op uitgeoefend dat hier beleid voor wordt gemaakt.  

19. Oudertevredenheidsonderzoek  
Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek zijn ouders uitgenodigd om te komen praten 

over de enquête. Hieruit kwamen meerdere verbeterpunten naar voren. De eerste ervaring rond 

de bijeenkomst was positief. Vanuit ouders, maar ook vanuit leerkrachten. Voor de volgende 

keer wordt de bijeenkomst in de avond gepland, zodat hopelijk meer ouders uit verschillende 

jaargroepen aan de gesprekken kunnen deelnemen.  

20. Notulen en agenda op SchouderCom 
We bekeken hoe de OV hiermee omgaat en of we het gebruik van SchouderCom en de blog 
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gelijk trekken. We hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om geen blog te gebruiken en notulen 

niet meer op de website te plaatsen, maar enkel op SchouderCom. 

21. Nieuw MR lid ouder + teamlid 
Thijs (ouder) en Inge (leerkracht) zijn beide helaas uit de MR gegaan. We hebben 2 nieuwe leden 

kunnen vinden. Vanuit de ouders is dit Ruben Lamboo en vanuit de leerkrachten is dit Jacqueline 

Hoose. 

22. Schoolgids 
De schoolgids wordt in het nieuwe schooljaar besproken. Deze staat op de agenda voor de 

eerste MR vergadering.  

23. Onderwijs resultaten model 
Alle IB-ers van stichting Joseph Scholen worden opgeleid voor een nieuwe aanpak. Deze aanpak 

is gekozen binnen de Joseph scholen. Ze hebben gekozen voor mijn schoolplan.  

Ingrid heeft kort de resultaten van de midden-meting toegelicht. We hebben het vooral gehad 

over het nieuwe plan en de nieuwe cyclus die De Akker met Ingrid wil doorlopen. Zo wordt er 

eerst gekeken wat er op schoolniveau nodig is. Daarna op groeps- en leerling niveau.  

24. Schooleindtijd 
Bij het invoeren van het continurooster is een berekening gemaakt die garandeerde dat alle 

kinderen voldoende lestijd hadden volgens de wettelijke normering. Hierbij is afgesproken dat de 

eindtijd van school 14.15 is. Deze berekening zou in schooljaar 2021-2022 opnieuw tegen het 

licht gehouden worden, daarop besloten dat de eindtijd van school 14.15 uur blijft. Dit zorgt 

ervoor dat er meer ruimte is voor de leerlingen om pauze te houden en voor de leraren om 

samen op studiedagen aan de schoolontwikkeling te werken. 

 

 

 

 

 

 

 


