Verslag Medezeggenschapsraad Schoolvereniging Wolters
Schooljaar 2020-2021

Op basis van de Wet Medezeggenschapsraad heeft Schoolvereniging Wolters een
Medezeggenschapsraad (MR). Gedurende het schooljaar 2020-2021 bestond de MR uit
de volgende leden:
1. Vertegenwoordigers namens het personeel:
•
Steffie van den Bosch (tot eind schooljaar 2020-2021)
•
Kaat Blaisse (tot eind schooljaar 2021-2022)
•
Thomas Dickhoff (tot eind schooljaar 2022-2023)
2. Vertegenwoordigers namens de ouders:
•
Maroesja Boorsma (voorzitter) (tot eind schooljaar 2020-2021)
•
Patrick Neuerburg (tot eind schooljaar 2020-2021)
•
Miko Suslu (tot eind schooljaar 2022-2023)
De MR is bevoegd om alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken en aan de
orde te stellen en heeft hiertoe een initiatiefbevoegdheid. Daarnaast heeft zij instemmingsen adviesbevoegdheid voor bepaalde in het Medezeggenschapsreglement neergelegde
onderwerpen.
De MR heeft over het schooljaar 2020-2021 twee keer vergaderd met het Bestuur en de
Directie van Wolters. Daarnaast heeft er regelmatig afstemming/ overleg plaatsgevonden
tussen leden van de MR en leden van het Bestuur en/ of de Directie. Tevens heeft de MR
zelf dit jaar één keer officieel vergaderd en er is vele malen informeel overleg gevoerd
omtrent onder andere de in dit verslag genoemde aangelegenheden.
Bij sommige advies- en instemmingstrajecten was de tijdsdruk hoog en waren de
mogelijkheden tot interactie beperkt door de van kracht zijnde Coronamaatregelen.
Waar mogelijk en relevant heeft het Bestuur de MR vroegtijdig op de hoogte gebracht
van aankomende verzoeken om advies of instemming. De MR heeft de samenwerking
met Bestuur en Directie gedurende het afgelopen jaar als constructief, prettig en
waardevol ervaren.

Gedurende het schooljaar 2020-2021 heeft de MR de volgende instemmings- danwel
adviesverzoeken behandeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Plan van Aanpak ten aanzien van COVID-19 Schoolvereniging Wolters
Schooljaar 2020-2021;
Schoolgids 2020-2021;
Update van het Plan van Aanpak ten aanzien van COVID-19
Schoolvereniging Wolters Schooljaar 2020-2021;
Functieprofielen directeur en adjunct-directeur (slechts beoordeeld door de
personeelsgeleding van de MR);
Hernieuwde update van het Plan van Aanpak ten aanzien van COVID-19
Schoolvereniging Wolters Schooljaar 2020-2021;
Schoolondersteuningsplan 2021-2025;
Begroting 2021 en vooruitblik tot en met 2024;
Plan van Aanpak heropening Schoolvereniging Wolters na sluiting in de
periode december 2020 – februari 2021 in verband met de
Coronamaatregelen;
Functieprofiel voor vacature voor Toezichthoudend Bestuurder;
Functieprofiel voor vacature voor Voorzitter van het Bestuur;
Kandidaat voor de functie van Voorzitter van het Bestuur;
Kandidaat voor de functie van Toezichthoudend Bestuurder;
Beleidsdocumenten inzake privacy: Informatiebeveiliging en Privacy op
school, Privacyreglement en Privacyverklaring;
Schoolondersteuningsprofiel;
Ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022.

Punt 13 en 14 zijn op het moment van schrijven van dit verslag nog ter beoordeling van de MR.
Met de overige bovengenoemde verzoeken heeft de MR unaniem ingestemd, met uitzondering van
het laatste punt; de instemming met de Ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 heeft met
meerderheid van stemmen plaatsgevonden. De zaken die zijn besproken met betrekking tot de
punten 11 en 12 zijn vertrouwelijk conform artikel 13.9.1 van het Medezeggenschapsreglement,
aangezien hier over individuele personen is gesproken.

De MR heeft gedurende het schooljaar 2020-2021 vele onderwerpen besproken met het Bestuur en
de Directie van Schoolvereniging Wolters. De belangrijkste onderwerpen zijn in willekeurige
volgorde:
•
Personele bezetting;
•
Algemene gang van zaken in en rond de school (o.a. verkeerscommissie,
gebouwencommissie);
•
Het jaarplan;
•
Impact van de sluiting van de school in de periode december 2020 –
februari 2021 in verband met de Coronamaatregelen en de ervaringen met
het thuisonderwijs in die periode;
•
Enkele financiële aspecten aangaande de school, de vereniging en de
stichting.
Per het eind van het schooljaar 2020-2021 zullen er drie zittende MR leden vertrekken en
drie nieuwe leden aantreden. Vanuit de personeelsgeleding zal Steffie van de Bosch
afscheid nemen en vanuit de oudergeleding zijn Patrick Neuerberg en Maroesja Boorsma
beiden aan het eind van hun termijn.
Het personeel heeft Eva Mollema gekozen als nieuw lid van de personeelsgeleding van de
MR. Voor de twee opkomende vacante posities binnen de oudergeleding van de MR
worden in de periode van 10 tot en met 18 juni verkiezingen gehouden. De ouders die zich
als kandidaat hebben aangemeld zijn:
•
•
•
•

Bernard van Fessem
Frederiek Engelbert van Bevervoorde
Marcel Nagel
Ruud Smits

Na afloop van de MR verkiezingen zal de uitslag zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.
De nieuw verkozen leden zullen de komende drie jaar zitting nemen in de MR. De nieuwe
zittingsperiode gaat effectief in per 1 augustus 2021. Mocht een lid van de MRoudergelding de termijn van drie jaar niet kunnen afmaken, dan zullen de overige
kandidaten in volgorde van de verkiezingsuitslag worden gevraagd of zij het resterende deel
van de termijn van de vrijkomende positie willen innemen.
De MR heeft er het volste vertrouwen in dat ook in de toekomstige samenstelling de
constructieve en prettige samenwerking met Bestuur en Directie van Schoolvereniging
Wolters voortgezet zal worden.
Den Haag, 10 juni 2021
Maroesja Boorsma, voorzitter MR 2020-2021

