
 
  
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Springschans te 
Heiloo. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in 
het schooljaar 2021-2022.  
 
Medezeggenschapsraad  
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door het 
team gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij 
basisschool de Springschans. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over 
beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en 
werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school. De raad spreekt voor zowel ouders 
en leerlingen als personeel.  
 
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden (PMR): 

 
Oudergeleding: Saskia Burden (voorzitter), Kim Tam, Eefje van Heusden (secretaris) 
Personeelsgeleding: Ellen van Dam, Rivka van den Heuvel, Lobke Insing 

 
Werkwijze  
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-vergaderingen 
is een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de 
agenda vastgesteld.  
Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn zowel de 
aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod 
moeten komen conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en 
de schoolgids.  
Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering. Afgelopen 
schooljaar is COVID-19 een terugkerend onderdeel van de vergaderingen geweest.  
Ook de onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Isob scholen) 
worden behandeld, komen ter sprake in de MR-vergaderingen. 

 
Vergaderfrequentie  
In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR 6 keer vergaderd. Op verzoek is directeur Gijs Nolet 
aanwezig geweest bij elke vergadering van de MR. Een aantal vergaderingen hebben omwille 
van COVID-19 digitaal plaatsgevonden. Dit schooljaar hebben geen ouders of personeelsleden 
gebruik gemaakt van de openbaarheid van de vergaderingen. 
 
Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar:  
Corona protocol  
Medio december is de school wederom gesloten vanwege het Corona virus. De kinderen hebben 
allen vanuit huis online lessen gevolgd. Als MR hebben we gekeken naar de wijze waarop 
onderwijs gegeven werd, de contactmomenten met de leerkracht etc. Tijdens deze thuisperiode 
zijn de protocollen en werkwijzen geëvalueerd en indien nodig aangepast.  
De protocollen die vorig jaar opgesteld zijn, voor de heropening van de school, zijn uitvoerig 
besproken. Een groot aandachtpunt van afgelopen waren de eventuele leerachterstanden. 
 
NPO (Nationaal Plan Onderwijs)  



Vanuit de overheid zijn er subsidies beschikbaar gekomen om de, eventuele, leerachterstanden, 
door Corona, in te halen (NPO). De leerachterstanden zijn uitvoerig in kaart gebracht. Aan de 
hand van de leerachterstanden is een plan gemaakt om de achterstanden in te halen. Daarbij is 
gekeken naar verschillende onderdelen. Wat zijn de aandachtspunten? Wat is er nodig? Hoe 
gaan we een invulling geven aan de onderdelen? Er is een uitvoerig plan geschreven om de NPO 
gelden in te zetten. De MR heeft daarbij haar goedkeuring geven.  
Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn ook andere onderwerpen tijdens vergaderingen aan 
de orde gekomen, zoals: 
 
* Vakantierooster het aantal uren dat besteed wordt aan les, studiedagen en vakantie is 
bekeken.  
* Werkdrukgelden. Vanuit het ministerie is er geld beschikbaar gesteld om de werkdruk te 
verlagen. Het uiteindelijke plan om de werkdrukgelden in te zetten, is goedgekeurd.  
* Vervanging bij ziekte. Het is steeds lastiger om vervanging te vinden als een collega ziek is. Dit 
is besproken binnen de MR, indien nodig worden groepen samengevoegd. Alleen als het echt 
niet anders kan moeten klassen thuis blijven, wat helaas nodig bleek in het begin van de corona 
periode.  
* De begroting van de OAC (Ouder Activiteiten Commissie) is besproken en goedgekeurd door de 
MR.  
* Verkeerssituatie rond de school. Als MR hebben wij regelmatig besproken hoe het is met de 
verkeersituatie rond de school, het parkeren tijdens het brengen en ophalen voor en na school. 
Dit onderwerp zal nog vaker op de agenda komen.  
* Begroting. De begroting van het kalenderjaar 2021 is geëvalueerd en de begroting voor 2022 is 
goedgekeurd door de PMR  
* Formatie. De formatie van 2021-2022 is besproken en door de PMR goedgekeurd.  
* Inspectie onderzoek. Deze is besproken binnen de MR. 
 
Verkiezingen  
Halverwege het schooljaar is Kim afgetreden. Aan het eind van het schooljaar was ook Saskia 
aftredend. Vanuit de ouders was er een aanmelding op de eerste vacature, Simone. Zij zal 
daarmee aantreden als lid. Op de tweede oproep kwamen meerdere aanmeldingen. Uiteindelijk 
heeft er na terugtrekking van een tweetal ouders geen stemming hoeven plaatsvinden en treedt 
Marije toe namens de ouders. Daarnaast treedt ook Ellen af. Zij zal komend jaar vervangen 
worden door Maartje namens de personeelsgeleding. 
 
Speerpunten voor het schooljaar 2022-2023  
De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet 
deze positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van 
actuele ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijks terugkerende zaken, heeft ook 
de toekomst van basisschool de Springschans onze aandacht.  
Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch 
opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald 
onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. 


