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Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Melodie. Dit jaarverslag is bedoeld 

om als MR inzicht te geven in haar activiteiten in het schooljaar 2021-2022. 

 

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad van CBS Melodie bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Wel is er een 

wisseling in de oudergeleding geweest. Tevens is met ingang van dit schooljaar de functie van 

voorzitterschap overgegaan van een ouder naar een leerkracht. 

De Medezeggenschapsraad bespreekt alle aangelegenheden, de school betreffende om daarmee een 

bijdrage te leveren aan een plezierige, veilig, leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op 

onze school. De raad spreekt voor zowel ouders en leerlingen als personeel. 

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden: 

       Zitting in MR sinds:  functie: 

Personeelsgeleding: Tabitha Plomp   september 2020                           notulist 

   Michelle Geers   april 2019   voorzitter 

Oudergeleding:  Reshmie Ramnath   september 2019  

 (afgetreden per maart 2021)  
Leslie Nootenboom  juni 2021   

   Emre  Akbulut       april 2022 

(vervanging van Reshmie)  

        

Werkwijze 
Aan het begin van het schooljaar zijn de taken binnen de MR verdeeld en is duidelijk geworden wat 
deze taken inhouden. Deze staan beschreven in het huishoudelijk regelement, zie verderop in dit 
verslag.  

Om de vergaderingen elk jaar goed voor te bereiden is een vergaderrooster met onderwerpen 
opgesteld en vastgesteld.  

De bedoeling is dat het betreffende stuk m.b.t. het onderwerp conform de jaarlijks afgesproken 
planning bij de MR-leden aanwezig is.  

De planning van de onderwerpen in de Medezeggenschapsraad bestaat vooral uit reguliere punten 
die elk jaar terugkomen. Niet alles is in te plannen, er is daarom ruimte in de planning gelaten voor 
incidenten en nieuwe ontwikkelingen. 
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De directeur wordt voor elke vergadering uitgenodigd en is tijdens een deel van de vergadering 
aanwezig. Er kan ook een deel van de vergadering plaats vinden met alleen de MR-leden (zonder de 
directeur). Dit is dit schooljaar niet voorgekomen. 

Elke vergadering wordt voorbesproken door de voorzitter met de directeur om de onderwerpen die 

aan de orde zullen komen aan te kondigen, zodat de directeur zich zo nodig/mogelijk kan 

voorbereiden. 

De vergaderingen vinden op school plaatst. Alle vergaderingen hebben volgens rooster 

plaatsgevonden. 

Vergaderfrequentie 

Er vindt minimaal 6 keer per jaar een vergadering plaats, wat neer komt op 1 keer per 7 à 8 weken. Er 

wordt met het inplannen van de MR-vergaderingen rekening gehouden met de data van andere 

vergaderingen. 

 

Onderwerpen die aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar:  

Huishoudelijk regelement 

Het doel in het vorige schooljaar was om een huishoudelijk regelement op te stellen zodat de 

werkwijze van de MR duidelijk is en de MR beter kan functioneren. En zodat tevens als naslagwerk 

kan dienen en informatie geeft aan mogelijk nieuwe leden.  

De oudergeleding heeft een huishoudelijk regelement opgesteld met input van diverse voorbeelden. 

Dit document is ondertussen in dit schooljaar ondertekend.  

SOP (schoolondersteuningsplan)  

In dit plan beschrijft een school op welke manier er passend onderwijs gegeven kan worden.  

Dit plan is besproken en akkoord bevonden en door de voorzitter ondertekend. Dit plan is te vinden 

via de website onder het kopje ‘passend onderwijs’. 

 

Nieuw MR lid 

In voorjaar van 2021 gaf mevr. Reshmie Ramnath aan dat zij haar deelname aan de oudergeleding 

wilde neerleggen ivm drukte in haar andere werkzaamheden. Zij zou aanblijven totdat er een 

vervanger was gevonden.  

Hierop is een vacature uitgezet naar alle ouders en is aan alle leerkrachten gevraagd namen te 

noemen van mensen die mogelijk geschikt zouden zijn om plaats te nemen in de MR. Hierop zijn een 

aantal mensen actief benaderd.  

Een nieuw lid is gelukkig vrij snel gevonden en kon vanaf mei 2021 meedraaien. Het is geworden dhr. 

Emre Akbulut.  
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NPO gelden 

I.v.m. Corona en de mogelijke achterstanden die leerlingen hierdoor hebben opgelopen heeft het 

Ministerie van OCW veel geld aan de scholen beschikbaar gesteld. De scholen moesten met een plan 

komen hoe dit geld in te zetten voor de komende periode.  

Activiteiten die mogelijk zijn geworden door deze gelden zijn bijvoorbeeld het aanbod van taaldans 

voor groep 1-4 en het aanbod van beeldende vorming door een vakdocent (groep 5-8). 

Afgesproken is dat iedere MR vergadering hier even aandacht voor is hoe de stand van zaken is en 

hoe de voortgang is.  

Voor de zomer hoefde de MR alleen ingelicht te worden. Nu is het ministerie van OCW ermee 
gekomen dat de MR moet instemmen. Kajel geeft een presentatie en legt uit.   
De MR heeft met de plannen ingestemd. 
 

Gedragsprotocol 

Dit schooljaar heeft de werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling gewerkt aan het opstellen van 

een nieuw gedragsprotocol.  

In het gedragsprotocol van onze school blijven we gewenst gedrag stimuleren. De leerkracht schaalt 

de ernst van het gedrag in. Bij kleuters gebeurt dit op een ander level, maar is de essentie dezelfde. 

Het team is op zoek geweest naar een nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Aan 

het eind van dit schooljaar is besloten tot het overstappen op KIVA. Dit vervangt Kwink. Deze 

methode zal in schooljaar 22-23 geïmplementeerd worden. 

Het protocol is besproken en goedgekeurd.  

 

Ouderbetrokkenheid/klassenouders 

Hier is regelmatig over gesproken op welke manier we ouders meer zouden kunnen betrekken. 

Ouders moeten zich betrokken (gehoord) voelen om betrokkenheid te kunnen geven. Betrokken 

zowel in de zorg om het kind als betrokken zijn bij activiteiten die door school worden 

georganiseerd. Ook vanwege het feit dat ouders eigenlijk nog steeds niet de school in mogen. Ouders 

worden op de hoogte gehouden via Social Schools. De afspraak is dat elke groep minimaal 1x per 

week iets op SS zet van een activiteit van de afgelopen week. En ouders worden gevraagd om te 

helpen bij uitjes of andere activiteiten. Verder is er 3x per jaar een spreekmoment met de leerkracht; 

een startgesprek en 2x een rapportgesprek. 

Ook zal dit onderwerp 3x per jaar op de MR agenda komen. 
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Naast de genoemde onderwerpen zijn ook andere onderwerpen tijdens de vergaderingen aan de 

orde gekomen, zoals: 

✓ Begroting: Er zijn veel subsidiepotjes. Dit alles maakt dat we in de plus staan en dat ook de 
toekomstverwachting positief is. 

✓ Het jaarplan 2021-2022 is besproken en verduidelijkt naar de oudergeleding. In dit plan staan 

de doelen voor het betreffende schooljaar.  

✓ Het jaarverslag van zowel de school als van de MR zijn besproken en goedgekeurd. 

✓ Goedkeuring van de schoolgids, vakantierooster is gegeven. 

✓ Kascontrole: Deze is uitgevoerd door Leslie Nootenboom.   

 


