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Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school dient een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en
in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR
praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school.
Een en ander is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De
wetteksten zijn terug te vinden op www.wetten.overheid.nl. Uitgebreide
informatie over de WMS en de praktische uitvoering daarvan is te raadplegen op
www.infowms.nl.
Het medezeggenschapsstatuut van de TWijs scholen wordt opgesteld door het
TWijs-bestuur en er is instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps
Raad (GMR) voor nodig. Dit statuut wordt 2-jaarlijks geamendeerd en is laatstelijk
bekrachtigd op 1 januari 2020.
Het meest recente GMR-reglement is van 1 januari 2020 en het meest recente MRreglement is van 1 augustus 2020. Het Huishoudelijk Reglement wordt door de MR
opgesteld en is laatstelijk goedgekeurd op 21 maart 2019.
De Willem van Oranjeschool is niet vertegenwoordigd in de GMR.

Samenstelling MR
Oudergeleding:
GJ den Dekker – Voorzitter
Martijn Lelieveld tot 1 juni 2021
Jurriaan Bloemberg per 1 juni 2021
Personeelsgeleding:
Hetty Velzing – Vice Voorzitter
Dimitri Meijer- Secretaris
Hetty heeft aangegeven om aan het einde van dit schooljaar, wanneer haar
zittingstermijn afloopt, haar plaats in de MR beschikbaar te stellen. De (P)MR leden
zullen zorgdragen voor het aandragen van een vervanger.
In november 2021 verloopt de eerste zittingstermijn van GJ en zal een oproep aan
de ouders tot kandidaatstelling dan wel automatische herverkiezing van GJ worden
gedaan.
Vergaderdata 2020-2021
10 september 2020
12 november 2020
14 januari 2021
15 april 2021 (online)
20 mei 2021
24juni 2021

Behandelde onderwerpen
Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het veiligheidsplan op school, het
schoolrooster inclusief vakantieplanning en studiedagen, de schoolgids, de hoogte
van de ouderbijdrage en het jaarverslag. Het schoolplan is iets dat eens in de vier
jaar de revue passeert en de eerstvolgende keer zal dat in de zomer 2019 zijn.
TSO Brood & Spelen
Brood & Spelen (B&S) organiseert de tussen schoolse opvang (TSO) op de Willem
van Oranjeschool. Er is overleg geweest met de coördinatrice van B&S, Naomi
Versteeg, over het maken van nieuwsberichten vanuit B&S richting de ouders. Dit is
in het vorige schooljaar enkele keren gedaan in de vorm van een nieuwsbrief via de
website van de school. In e-mailcommunicatie in november 2020 met de MRvoorzitter gaf Naomi aan dat zij open staat voor een betere communicatie met de
MR over alle voorkomende zaken en dat zij een eventuele berichten aan de
directrice van de school zal aanbieden ter verspreiding via de school-nieuwsbrief.
Zowel een overleg met de MR als een nieuwsbericht vanuit B&S is er de rest van
het schooljaar niet van gekomen.
Vanuit het team is twijfel over de pedagogische vaardigheden van de overblijfmedewerkers en er is afgesproken dat zodra er meermaals feitelijk en concreet
melding van wordt gemaakt, B&S daar op zal worden aangesproken. Dit heeft dit
schooljaar niet plaats gevonden.
Tommy Tomato
De school wil gezonde voeding uitdragen en adviseren aan de kinderen. Een
stichting die dat ook voorstaat nam contact op met de directrice. De MR heeft dhr.
Bas Turk, een van de oprichters van ‘Tommy Tomato’, uitgenodigd en hij heeft op
de vergadering van 15 april 2021 een presentatie gegeven. Naar aanleiding daarvan
heeft de MR een positief advies aan het dagelijks bestuur gegeven om een
proefperiode te draaien met het serveren van een gezonde lunch op school tijdens
de tussen schoolse opvang. Die proef verliep succesvol en er is afgesproken om de
dienst aan te blijven bieden in het nieuwe schooljaar. Voor een vast bedrag per
keer kunnen ouders hiervan op de dinsdagen gebruik maken. Organisatie ervan
verloopt via B&S en de algemene communicatie via de directrice.
Dagelijks bestuur
Directrice Betty van der Vlist geeft aan per 1 augustus 2021 met pensioen te gaan
en de directie-post over te dragen aan adjunct-directrice Corine Gerritsma. Op de
MR-vergadering van 24 juni 2021 was zij aanwezig en presenteerde zij haar plan
voor de besteding van de door de overheid beschikbaar gestelde ‘NPO-gelden’.
Jurriaan heeft als docent ondernemen voldoende bagage om haar in raad bij te
staan en zal het komende schooljaar een afspraak maken om de gelden voor het
jaar erop zo gunstig mogelijk aan te vragen.
Op dezelfde vergadering zijn het schoolrooster en de urenberekening besproken en
vastgesteld.

MR VERKIEZING
(O)MR-lid Martijn Lelieveld gaf aan dat hij en zijn gezin zouden gaan verhuizen,
waardoor er begin 2021, ingevolge paragraaf 2, artikel 5 van het TWijs
Medezeggenschapsreglement, een vacature binnen de MR ontstond. Ingevolge
paragraaf 3 van genoemd reglement werd, in overleg met het bevoegd gezag, een
oproep tot kandidaatstelling gedaan in de nieuwsbrief aan de ouders. Twee ouders
stelden zich kandidaat waarna er een schriftelijke en anonieme verkiezing
uitgeschreven werd, waaruit Jurriaan Bloemberg met een resultaat van 34
stemmen voor hem tegen 24 stemmen voor zijn tegenkandidaat werd gekozen. Per
1 juni 2021 trad hij als (O)MR-lid toe tot de MR.
Positief gevolg van de enthousiaste kandidaatstelling van de niet verkozen
kandidate is dat zij door de Ouderraad is gevraagd om toe te treden tot de OR en
daar heeft zij mee ingestemd.

CORONA
Sinds maart 2020 zijn we geconfronteerd met door de overheid opgelegde
maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het SARS-Cov-2 virus.
Als gevolg van de maatregelen zijn diverse activiteiten welke door de Ouderraad
(OR) georganiseerd zouden worden niet doorgegaan. Er is overeengekomen om het
restant van de ouderbijdrage van het schooljaar 2019-2020 over te hevelen naar dit
schooljaar en is groep 8 gecompenseerd, waarmee de MR akkoord is gegaan.
Vanuit het dagelijks bestuur is intensief gecommuniceerd met de MR en voorstellen
tot aanpassing werden overgenomen. Onder andere is het feit dat ouders soms lang
moeten wachten op hun kinderen moeten wachten een punt van aandacht geweest
en binnen het team is afgesproken om de kinderen zo goed mogelijk op tijd de
school uit te laten komen.
Vanuit het team kwam van een van de leerkrachten met een opmerking over het
omgaan met het fysiek vergaderen onder de geldende Corona-maatregelen vanuit
de overheid.

Communicatie
Op de website van de WvO-school staat een korte uitleg van de activiteiten van de
MR, inclusief de vergaderdata en communicatiemogelijkheid (e-mailadres). De
notulen en het jaarverslag zijn ook op deze webpagina te vinden. In de
schoolagenda staan de vergaderdata genoemd en ook in de nieuwsbrief worden de
vergaderdata aangekondigd. In de laatste nieuwsbrief voor de vakanties plaatst de
MR een korte update om de aandacht te vestigen op het bestaan en de
bereikbaarheid.
Regelmatig komt er vanuit de MR een update op de website van school.
De communicatie van de school met de ouders en leerlingen vindt plaats via Social
Schools. Afgesproken is dat alle oproepen van leerkrachten aan ouders via dit
platform plaats dienen te vinden. Geen intekenlijsten meer bij de lokalen of
briefjes meegeven aan de leerlingen.

Relatie met andere partijen
De MR streeft naar een goede relatie met de volgende partijen:
-Het bevoegd gezag; de directeur
-De adjunct-directeur
-De Ouderraad
-De GMR
De WvO-school is niet vertegenwoordigd in de GMR. De MR ontvangt de notulen van
de GMR-vergaderingen. Dit schooljaar is, op onze uitnodiging ter wederzijdse
kennismaking, GMR-lid mevrouw Gabriëlle Nijssen aanwezig geweest op de MRvergadering van 12 november 2020. Zij heeft binnen de GMR het pakket
‘faciliteiten’ onder haar hoede en is aan ons toegewezen als aanspreekpunt voor de
Willem van Oranjeschool.
Op 28 juni 2021 hebben Jurriaan en GJ deelgenomen aan een online ‘eMeet’ met
de GMR. De samenstelling, standpunten en werkwijze van de GMR zijn daarin
gepresenteerd. Van wederzijdse kennismaking was verder geen sprake.

Scholing en financiën
Binnen de Twijs-groep worden jaarlijks cursussen aangeboden, meestal
gefaciliteerd door de GMR. Dit schooljaar is er door de MR geen gebruik gemaakt
van de (bij-)scholingen. Jurriaan Bloemberg zal als nieuw (O)MR-lid in het volgende
schooljaar deelnemen aan de starterscursus.

Datum
Aldus opgesteld te Haarlem, d.d. 27-10-2021

