
Jaarverslag Medezeggenschapsraad de Vonk Schooljaar 2021-2022  

Uitgelicht  

• Goed van de onderwijsinspectie •Caroline verlaat de Vonk aan het begin van het nieuwe 

schooljaar • Nieuw leerlingvolgsysteem geïntroduceerd •Begroting 2022-2023 goedgekeurd • Inzet 

NPO gelden. 

Wat ons bezighield 

Hoewel Corona in het schooljaar 2021-2022 in het najaar en de winter nog veel impact heeft gehad 

is de situatie in de laatste maanden van het schooljaar meer genormaliseerd. Ouders komen weer 

wat vaker in de school zoals met de groep 8-musical en 10-minuten gesprekken. 

Eind van het schooljaar 2021-2022 heeft Caroline te kennen gegeven een andere functie binnen de 

stichting te hebben geaccepteerd. Caroline heeft veel voor de school betekend. Daarvoor zijn wij haar 

zeer erkentelijk. Er wordt een vervanger gezocht. Een afscheid vanuit de MR alsmede de ouders zal in 

de loop van het schooljaar 2022-2023 worden verzorgd. Onder leiding van Caroline wordt in juli 2022 

door de Onderwijsinspectie een Goed uitgedeeld aan de school. Dit is echt iets om zeer trots op te 

zijn, hier is vanuit het team en directie zeer veel werk, training en aandacht aan gegeven. Vanuit de 

MR zijn we hier ook trots op en zullen we er alles aan doen om dit te behouden. 

In het begin van het schooljaar heeft een leerkracht van groep 1/2 opgezegd en gelukkig is Juf Willeke 

bereid in dat gat te stappen zodat groep 1 /2 alsnog een goede start beleefd met een vaste juf. 

Ook is er een nieuw (LVS) leerling volgsysteem - ‘Dia’ - geïntroduceerd. Dit vinden we vanuit de MR 

een zeer goede ontwikkeling die ook heeft bijgedragen aan de classificatie ‘goed' van de inspectie. Het 

nieuwe LVS vervangt de Cito (die in het schooljaar 2021 nog wel in groep 8 wordt afgenomen). Het 

team neemt de ouders en leerlingen uitgebreid mee in de introductie en werking van dit nieuwe 

systeem en dat zien we terug in de omkeergesprekken. 

Op 10 december 2021 hebben we vanuit de MR oudergeleding kennis gemaakt met de nieuwe 

leerlingenraad. Dit is sinds 2 jaar een vast onderdeel zodat de leerlingen en MR elkaar weten te vinden 

en sluit goed aan om te horen wat er speelt. 

De MR heeft stilgestaan bij de situatie in groep 5/6. Er zijn maatregelen genomen om de 

situatie te verbeteren. Een evaluatie tussen MR en Directie volgt in december. De aanpak 

wordt nog verlengd tot in het voorjaar totdat de situatie adequaat is opgelost. De voortgang 

wordt nog gemonitored. 

Een veel terugkerend onderwerp in de MR zijn pauzes en het kijken van filmpjes. We horen met 

regelmaat dat kinderen met volle bakjes terugkomen of afgeleid kunnen zijn door filmpjes. Het is 

belangrijk om dit met de leerkracht te bespreken als het niet goed gaat met eten.  Als een kind meer 

tijd nodig heeft om te eten, dan krijgt die dat. Als een kind zijn brood niet direct op heeft mag het 

altijd later eten. Aangepaste eetritmes zijn bespreekbaar met de docent. 

We houden vanuit de MR de grote lijnen in de gaten - vanuit het School ontwikkelingsplan (SOP) - en 

toetsen met regelmaat de voortgang. Dit hebben we in 2022 gedaan op basis van de kwaliteitskaarten 

die zijn opgesteld. Daarnaast hebben we de inzet van de NPO gelden gemonitord. De NPO gelden 

zijnde gelden die zijn toegekend door de overheid om de onderwijsachterstanden  als gevolg van Covid 

op te lossen. Fectio heeft er voor gekozen om dit geld duurzaam in te zetten. Dat wil zeggen om de 

kwaliteit van het onderwijs in de breedte en diepte te verbeteren. Wij staan hier als MR achter. Het 



monitoren hebben we onder meer gedaan door het plan te bespreken en is de oudergeleding van de 

MR op de informatieavond van Fectio geweest. Op deze avond hebben we met andere ouders en de 

vertegenwoordiging vanuit de GMR ingegaan op de inzet van deze gelden. Dit was zeer nuttig. 

Het nieuwe jaarplan 2022-2023 is opgesteld en in gezamenlijkheid met het team bepaald. Het plan is 

opgesteld op basis van prioriteiten en is ingedeeld (in tegenstelling tot 2021-2022) op basis van 

periodes, waarbij de meest belangrijke of urgente zaken in de eerste periode worden uitgevoerd.  

Tot slot is de begroting 2022-2023, het jaarplan en de bezetting in de MR besproken en akkoord 

bevonden. 

Focus voor het schooljaar 2022-2023 

Vanuit de MR zullen we twee ouderavonden organiseren. Op de manier willen we kennis delen en 

de ouderbetrokkenheid vergroten. DE eerste ouderavond voor het schooljaar 2022/2023 heeft reeds 

plaatsgevonden. Bert Wienen heeft een presentatie gegeven over “ Wat is een normaal kind”. Dat 

heeft veel gespreksstof en onderwerpen voor komend jaar opgeleverd. Door met elkaar te praten 

over onderwerpen zoals het wel of niet geven van een smartphone aan je als het gebruik of toegang 

geven tot bijvoorbeeld TikTok. Wat doet dit met je kind maar vooral wat doet dit met de overige 

kinderen in de groep die dit niet hebben of gebruiken.  

Ook zullen we weer veel aandacht geven aan die onderwerpen als communicatie tussen school en de 

ouders, de begroting en formatie en het onderwijssysteem. Bij dit laatste punt zullen we als MR 

inzoomen op Dia en het behouden van de goede prestaties van de school afgelopen jaren.  Tot slot 

gaan we als oudergeleding van de MR de verbinding weer zoeken met de ouders, het ouderpanel en 

de leerlingenraad.  

 

 


