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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Koning Willem-
Alexanderschool over schooljaar 2021-2022. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording 
af over haar activiteiten. Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en de werkwijze van de 
medezeggenschapsraad en geeft een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen 
schooljaar in de vergaderingen zijn behandeld. Het jaarverslag is terug te vinden op de website 
van de school.  
 
 

Waddinxveen, Juli 2022 
Ilse de Sain, Namens de MR 

  



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 managementteam van de school over schoolbeleid. De wet beschrijft precies 
voor op welke gebieden het managementteam aan de MR om advies en instemming moet 
vragen. Sommige plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. 
De MR mag ook op eigen initiatief een voorstel doen aan het managementteam. Naast de 
formele bevoegdheden is de raad ook een kanaal voor ouders met vragen en opmerkingen. Op 
de Koning Willem Alexanderschool wordt (een deel van) de vergadering van de MR altijd 
bezocht door de directie.  
 
 

2.2 Samenstelling 
In het schooljaar 2021-2022 kende de MR de volgende samenstelling en taakverdeling: 
 
Personeelsgeleiding          

Ilse de Sain Secretaris 
Walter Dekker Tot april 2021 
Leonie Glasbeek PR 
Marleen Slooff (per juni 2022) Ter vervanging van Ilse de Sain / Walter 

Dekker 
Judith Kuipers (per juni 2022) Ter vervanging van Leonie Glasbeek 

                                        
Oudergeleiding   

Kirsten Hazebroek Voorzitter / GMR 
Dorith van der Eijk Uploaden website 
Mirjam Kroese  

 
Deskundigheid 
De deskundigheid en kennis van MR leden in een steeds veranderende markt en veld van 
regelgeving en/of beleid essentieel. Dit schooljaar hebben de MR leden zich kunnen 
professionaliseren door de volgende vakliteratuur en/of cursussen:  

• Vakliteratuur 
 

2.3 Werkwijze 
De MR heeft het afgelopen jaar zesmaal vergaderd: 
 
MR vergaderingen 2021-2022: 
05-10-2021 
07-12-2021 
25-01-2022 



22-03-2022 
17-05-2022 
27-06-2022 
 
  



3. Aangeboden beleidsagenda 
Vanuit het managementteam zijn onderstaande onderwerpen op de agenda gezet: 

 
• Inspectiebezoek september 2021 
• Schoolreizen 
• Instroom leerlingen Waddinxveen 
• Stichting leergeld 
• Besteding NPO-gelden 
• Coronabeleid per september 2021 
• Persooneelstekort en inzet onbevoegde leerkrachten 

 
• Begroting 2022 
• Inspectierapport 
• Voorstel schoolproject kunst 

 
• Infographic sociaal veiligheidsplan  
• Vandalisme rond school 
• Taalklas vanuit de bibliotheek Waddinxveen 
• Situatie Ichtusschool Boskoop 

 
• Formatie 2022-2023 
• Jaarplan 2022-2023 
• Risico-inventarisatie  
• Audit april 2022 
• Oekraïense vluchtelingen 
• Leerlingenraad De Vreedzame School 

 
• Jaarkalender 2022-2023 
• Bezitting MR 2022-2023 
• Cupella taakbeleid 2022-2023 
• Inzet directie 2022-2023 

 
 

 
 
  



4. Verantwoording schooljaar 2021-2022 
Naar aanleiding van de onderwerpen die door het managementteam zijn vastgesteld, is er 
vanuit de MR het volgende te melden met betrekking tot het schooljaar 2021-2022: 
 
Schoolzaken KWA 

• De MR heeft meegedacht over de schoolreizen en de opzet over meerdere jaren. 
• De MR heeft zijn zorg uitgesproken over de leerlingengroei in combinatie met het hoge 

aantal hoge zorgleerlingen op de KWA. 
• Schoolveiligheidsplan + stappenplan grensoverschrijdend gedrag is besproken. Ook is de 

vernieuwde infographic besproken met de gedragsspecialist van de KWA. 
• De MR heeft zich laten informeren over de zorgen rondom (grensoverschrijdend) gedrag 

in groep 8. 
• Als MR zijn we op de hoogte gebracht hoe de KWA de opbrengsten wil gaan verhogen 

en hebben wij updates van de CITO-resultaten ontvangen door de IB’er. 
• De MR is geïnformeerd over de formatie en de daarbij behorende aantal groepen. 
• De MR is geïnformeerd over het schoolplan 2022-2023. 
• De MR heeft geadviseerd om een buddy-systeem te ontwerpen ter ondersteuning van 

(startende) leerkrachten.  
• De MR is in gesprek geweest over het veranderende management in schooljaar 2022-

2023. 
 
Stichting zaken SPCO LEV 

• De MR heeft de directie geadviseerd om de zorgen te uiten over de instabiele GMR-
bezetting. De directie heeft deze zorgen meegenomen naar het directieoverleg. 

• De MR is geïnformeerd over het inspectiebezoek in september 2021 en het rapport is 
besproken. 

• De begroting is besproken. De begroting valt positief uit. Echter wordt de begroting 
sluitend gemaakt door gebruik te maken van de NPO gelden. De begroting is akkoord 
bevonden door de MR. 

• De MR heeft kennisgenomen van de zorgen op de Ichtusschool te Boskoop. 
 
Corona 

• De MR heeft zich dit schooljaar steeds laten adviseren rondom alle coronamaatregelen 
vanuit de overheid. Zij hebben hier steeds advies in uitgebracht. Het verloop van de 
adviezen /maatregelen rondom deze maatregelen is te lezen in de notulen op de 
website. Daarnaast zijn subsidies, waaronder de NPO –gelden, voor het wegwerken van 
achterstanden i.v.m. corona besproken. 

 
Bestuursbesluiten 
Met betrekking tot de bestuursbesluiten is in de volgende zaken door de MR ingestemd: 

- Formatieplan 2022-2023 
- Jaarbegroting 2022 

 



Ouder informatie 
Informatie naar ouders hebben we verstrekt door middel van de nieuwsbrief, de website, de 
schoolgids en de jaargids.  


