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1. Inleiding   
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van OBS Mesch. In dit verslag 
beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. 
Medezeggenschap is er vóór en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op 
school. Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school (www.obsmesch.nl).  
  
2. Samenstelling en werkwijze MR   
  
2.1 Wat doet de MR?   
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de wet 
op de medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. 
De MR overlegt met het bevoegd gezag (directie) van de school over schoolbeleid zoals 
bijvoorbeeld doelstellingen, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, tussen schoolse opvang, 
personeelsbeleid en veiligheid.   
De wet schrijft precies voor op welke gebieden directie aan de MR om advies en instemming 
moet vragen. Directie vraagt bijvoorbeeld advies aan de MR over toelatingsbeleid van 
leerlingen, samenwerking met andere instellingen of over onderhoud. Sommige plannen 
mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld 
bij het schoolplan, de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Tenslotte heeft de 
MR ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan de 
directie. Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral een klankbord 
voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  
  
2.2 Samenstelling   
De medezeggenschapraad van OBS Mesch bestaat uit vier leden, twee namens de ouders 
en twee namens de teamleden. De leden van de raad worden door middel van 
kandidaatstelling en verkiezingen voor een periode van 3 jaar in de raad opgenomen.   
De samenstelling van de MR heeft sinds het schooljaar 2019-2020 geen wijziging 
ondergaan.  
 
In 2021 kent de MR de volgende samenstelling en taakverdeling:   
Personeelsgeleding -  Functie   
Wim Gilissen  - secretaris 

Chantal Dassen - lid  
  
Oudergeleding - Functie   
Inge Waterval - voorzitter 
Anne Donker - lid  
 

2.3 Werkwijze   
De MR heeft in het afgelopen jaar 5 keer vergaderd.  

• 8 januari 2021 
• 9 april 2021 
• 18 juni 2021 
• 27 september 2021 
• 29 november 2021 

  
Alle vergaderingen van de MR zijn vanuit directie bijgewoond door Esther van Havere.  
In het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering: mededelingen en 
beleidsstukken vanuit directie, ingekomen post/nieuwsfeiten en mededelingen vanuit de MR 
en de Ouderraad. De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van 
de achterban. Deze worden vervolgens tijdens de eerstvolgende vergadering besproken.  
  
  

http://www.obsmesch.nl/


3. Verantwoording   
  
3.1 Agendapunten  
De volgende onderwerpen zijn in de MR behandeld en goedgekeurd:  

• Corona en afstandsonderwijs  
• Advies zelftesten 
• Nationaal Plan Onderwijs  
• Wijziging geplande studiedagen i.v.m. afname M-toetsen 
• Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
• Ontruimingsplan  
• Zij-instroom beleid 
• Uitbreiden onderwijstijd 
• Personele handboek 
• Rapportage tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen 
• Vignet voeding (Gezonde en Veilige Basisschool) 
• Relaties en seksualiteit 
• Continuïteit muziekonderwijs 
• Jaarkalender 2021-2022 
• Voortgang Jaarplan 2020-2021incl.: 

o Gezondheidsbeleid 

o Professionalisering 

o Schoolprofilering 

o Naschoolse activiteiten 

o Leesonderwijs 

o Burgerschap in kaart brengen 

o Rekenmethode invoeren 

o Taalmethode onderzoeken  

• Werkverdelingsplan 2021-2022 
• Ouderverwendag 
• Musical 
• Alles-is-anders dag 
• Jaarverslag 
• Personele bezetting schooljaar 2021-2022  
• Schooltijden 2021-2022 
• Schoolgids 2021-2022 
• Inspectiebezoek bestuur 2022 
• Begroting 2022 
• Tussenschoolse Opvang 
• Schoolinspectie 2022 
• Burgerschapsonderwijs 
• AVG-beleid 
• Vacature onderbouw 
• Overgang PO-VO 
• Activiteitenkalender Ouderraad 
• Leerlingenaantal   

  
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Alle ouders en personeelsleden zijn van harte 
uitgenodigd om een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen.   
  
  



3.2 Nadere toelichting agendapunten  
Enkele agendapunten vragen een nadere toelichting die hieronder gegeven wordt.  
  
3.2.1. Corona en afstandsonderwijs 
Ook 2021 stond in het teken van corona en periodes van afstandsonderwijs. Als MR zijn we 

ook gedurende die perioden betrokken geweest bij de keuzes en uitdagingen waar de school 

mee te maken kreeg. Vanuit de oudergeleding is een terugkoppeling gegeven dat ouders 

bovenal positief zijn over hoe school het afstandsonderwijs en de organisatie betreft 

coronamaatregelen heeft aangepakt.   

3.2.2. Onderwijstijd 

Om meer tijd voor studiedagen te creëren is de mogelijkheid bekeken om de groepen 1 t/m 4 
op vrijdagmiddag ook les te geven. Dit is echter niet haalbaar. Er zijn 2 andere opties 
bekeken. 

• Optie 1: De studiemiddagen zoals die dit schooljaar zijn gepland worden volgend 
schooljaar geclusterd. 

• Optie 2: De vrije bronkdagen worden teruggebracht van 4 naar 2.  
Uiteindelijk is voor optie 2 gekozen, de bronkdagen van Eijsden zullen vanaf komend 
schooljaar geen studiedagen meer zijn.  
 
3.2.3. Nationaal plan Onderwijs 
Vanuit dit plan wordt geld beschikbaar gesteld voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 om 

ontstane leerachterstanden in te halen. Hiervoor moeten scholen een plan opstellen. Er 

wordt o.a. een scan gemaakt van de CITO-scores. Vanuit een menukaart wordt dan bekeken 

waar de school op wil inzetten. 

Die schoolscan heeft OBS Mesch gedaan, waarna de keuze is gemaakt gedurende 

schooljaar 2021-2022 in te zetten op: 

• Investeren in de schoolbibliotheek. 

• Scholing voor de nieuwe rekenmethode 

• Assistentie groep 3-4 eventueel in combinatie met inzet BSO (MIK) 

 

4. Vragen of opmerkingen  
In dit jaarverslag is verslag gedaan van de onderwerpen die het afgelopen kalenderjaar in de 
MR zijn besproken. In de bijlage van dit jaarverslag kunt u terugvinden wanneer alle 
onderwerpen in de MR zijn besproken.   
Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de MR via een bericht aan 
onze secretaris: w.gilissen@obsmesch.nl, of in ons postvakje in de directiekamer. Ook kunt 
u altijd een van de MR-leden persoonlijk aanspreken!   
  
 

5. Vooruitblik 2022  
Komend jaar zal de MR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het onderwijsbeleid op OBS 
Mesch te toetsen en te borgen. Door de ontwikkelingen rondom Covid-19 is het nog onzeker 
wat 2022 met zich mee zal brengen. We zullen nadrukkelijk stil moeten blijven staan bij hoe 
het onderwijs zo optimaal mogelijk vorm gegeven kan blijven worden. Wij gaan uit van een 
prettige samenwerking met allen die zich bij het onderwijs betrokken voelen, in het bijzonder 
bij OBS Mesch.  
Voor het einde van schooljaar 2021-2022 stelt de oudergeleding zich opnieuw verkiesbaar. 
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Onderwerp  Instemming  Advies  Ter informatie  
Wijziging geplande 
studiedagen i.v.m. afname M-
toetsen 

26-2-2021   

Personele handboek 26-2-2021   

Schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) 

26-2-2021   

Ontruimingsplan 26-2-2021   

Zij-instroom beleid 26-2-2021   

Rapportage 
tevredenheidsonderzoek 
ouders en leerlingen 

  9-4-2021 

Uitbreiden onderwijstijd  9-4-2021  

Personele handboek   9-4-2021 

Vignet voeding (Gezonde en 
Veilige Basisschool) 

  18-6-2021 

Relaties en seksualiteit   18-6-2021 

Continuïteit muziekonderwijs   18-6-2021 

Jaarkalender 2021-2022   18-6-2021 

Opzet Jaarplan 2021-2022   18-6-2021 

Werkverdelingsplan 2021-
2022 

   

Ouderverwendag   18-6-2021 

Musical   18-6-2021 

Alles-is-anders dag   18-6-2021 

Jaarverslag   18-6-2021 

Tussenschoolse Opvang   27-9-2021 

Schoolinspectie bestuur 2022   27-8-2021 

Begroting 2022 29-11-2021   

Burgerschapsonderwijs 29-11-2021   

AVG-beleid 29-11-2021   

Vacature onderbouw  29-11-2021  

Jaarplan 2021-2022 29-11-2021   


