
  

 

 
Medezeggenschapsraad Montessorischool Merlijn 
 
Concept jaarverslag 2021-2022 
 
De school 
Het team en de ouders en kinderen van Merlijn kijken terug op een goed schooljaar. De start verliep 
voorspoedig, maar helaas moest Sinterklaas weer op een aangepaste manier gevierd worden i.v.m. 
Corona en werd de kerstvakantie met een week vervroegd. In de eerste weken na de 
carnavalsvakantie moest het team alle zeilen bijzetten, omdat diverse teamleden corona hadden 
opgelopen. Doordat collega’s extra gewerkt hebben, ondersteuners groepen overgenomen hebben 
en er soms groepen opgedeeld zijn is het gelukt om de school open te houden. Helaas hadden in het 
eerste kwartaal van 2022 ook veel kinderen last van corona, waardoor ze thuis aan school moesten 
werken vanuit Google Classroom. De week voor de meivakantie hebben alle kinderen genoten van 
een week met diverse activiteiten: een themadag rondom gezonde voeding, een buitenlesdag, een 
schoolreisje naar de Beekse Bergen voor de onder- en middenbouw en de Koningsspelen. De 
kinderen van de bovenbouw gingen in de laatste week van juni weer op bovenbouwkamp in Loon op 
Zand. Ook de bezoeken aan Bleijendijk en de Verkadefabriek konden weer doorgaan. Na twee jaar 
van afwezigheid was het fijn om het eindejaarsfeest weer samen met kinderen en ouders te vieren, 
het was een groot succes. Ook dit jaar werd weer duidelijk hoe flexibel de kinderen, ouders en het 
team omgaan met deze bijzondere tijd. Merlijn blijft volop in ontwikkeling, de vooruitzichten zijn 
goed te noemen en er heerst een positieve sfeer. Het leerlingenaantal blijft mooi stabiel, waardoor 
het aantal teamleden gelijk blijft. Er is  dit jaar afscheid genomen van een aantal teamleden vanwege 
pensioen of andere uitdagingen. Het was lastig om alle open plekken weer te vullen, maar 
Montessorischool Merlijn is klaar voor schooljaar 2022-2023. 
 
Organisatiestructuur en bijeenkomsten 
De medezeggenschapsraad van Montessorischool Merlijn bestond dit jaar uit vier leden (2 ouders en 
2 personeelsleden) en twee vaste toehoorders. De voorzitter van de medezeggenschapsraad was 
Jurek Ceglarek (oudergeleding) en de secretaris Anita van Alebeek (personeelsgeleding), de overige 
leden waren Stefan van Delft (oudergeleding) en Birgit Vissers (personeelsgeleding). De vaste 
toehoorder was Kavita Sahai. We namen afscheid van Dagmar Lange als vaste toehoorder en 
verwelkomde in de loop van het jaar Bouwe Ouderkerken. Het afgelopen jaar heeft de 
medezeggenschapsraad zes bijeenkomsten gehad. Er werd dit jaar weer een diversiteit aan 
onderwerpen besproken. De communicatie tussen de raad en de directie van Merlijn is goed te 
noemen, voor iedere bijeenkomst heeft de voorzitter een vooroverleg met de directeur. Bij 
belangrijke zaken wordt de directeur gevraagd aanwezig te zijn, dit kan ook op haar eigen initiatief. 
De verspreiding inclusief stukken is een taak van de secretaris. Deze zijn, na goedkeuring, op de 
website geplaatst zodat dit inzichtelijk is voor alle betrokken. 
  
 Besluitenlijst MR schooljaar 2021-2022 

Nr Besluit Datum 

1 Vaststelling jaarverslag MR 2020-2021 22 september 2021 

2 Vaststelling ouderbijdrage 2021-2022 22 september 2021 

3 Vaststelling activiteitenplan 2021-2022 22 september 2021 

4 Vaststelling Schoolondersteuningsprofiel SOP 17 november 2021 

5 Vaststelling begroting Merlijn 12 januari 2022 



  

 

6 Vaststelling vakantierooster 2022-2023 9 maart 2022 

7 Instemming IEP leerlingvolgsysteem 6 juli 2022 

8 Vaststelling schoolgids 2022-2023 6 juli 2022 

 
Overige gespreksonderwerpen 

• Er kwamen dit jaar wederom een aantal vaste punten terug tijdens de MR vergaderingen: 
jaarverslag, schoolgids, formatie, begrotingen, reglementen, TSO, GMR, vakantieregeling, evaluatie 
en procesbewaking van protocollen en verdere lopende zaken. Ook was de MR betrokken bij de inzet 
van de NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs). 

• Een van de aandachtspunten van de MR is communicatie in alle geledingen van de school. De 
communicatie met de OR en de directie verloopt voorspoedig. De MR is bereikbaar, ouders e-mailen 
(de raad heeft een eigen e-mailadres) of spreken de MR aan met vragen of om hun zorg te uiten over 
schoolzaken. Ook wordt er nuttige informatie ingewonnen via de OR. Dit schooljaar was er weer 
twee keer een Merlijn Café, een keer online en een keer op school. Het laatste Merlijn Café had als 
thema communicatie. De MR heeft dit schooljaar niet gewerkt met een MR klankbordgroep. 

• De bezetting van de MR was ongewijzigd. De voorzitter was aftredend, maar herkiesbaar en werd 
herkozen, omdat zich geen nieuwe kandidaat aangemeld had. We namen afscheid van een vaste 
toehoorder en verwelkomde een nieuwe. Aan het einde van het schooljaar namen we afscheid van 
Stefan en Anita. Hanneke Smits volgt Anita op vanuit de personeelsgeleding. Voor de oudergeleding 
is een vacature. 

• Vanuit Merlijn zitten er twee personen in de GMR. Roland van der Loos, oudergeleding Merlijn, was 
de voorzitter van de GMR en Heleen van Berkel vertegenwoordigt enkele scholen uit de Maaspoort 
bij de GMR. 

• Tijdens de jaarlijkse informatieavond was er een algemeen stuk door de directeur, maar ouders 
konden ook kort kennismaken met elkaar in de groep en er waren diverse workshoprondes. 

• Helaas was er dit jaar geen scholing voor de MR leden. De geplande scholing MR en achterban kon 
niet doorgaan, omdat de cursusleider ziek was. 
 
Enkele (nieuwe) onderwerpen voor het komende schooljaar zijn: 

• Het blijven volgen van het Nationaal Programma Onderwijs. 

• Het blijven volgen van de actiepunten uit het veiligheidsplan (met daarin het gedrags- en anti-
pestprotocol en BHV plan) en de actiepunten van de RI&E (Risico-inventarisatie en – Evaluatie). 

• Aandacht blijven schenken aan eenduidige communicatie naar ouders. 

• De betrokkenheid van ouders bij school volgen, ouders stimuleren om aan activiteiten voor school 
deel te nemen en in contact te blijven met de achterban (via berichten in SoS en het Merlijn Café). 

• Een oproep via SoS voor de vacature in de oudergeleding en verkiezingen indien er zich meer 
kandidaten melden. 

• Het blijven volgen van de AVG Algemene verordening gegevensbescherming. 

• De scholing van (nieuwe) MR leden. 
 
Namens alle ouders wil ik jullie weer bedanken voor de grote inzet bij soms lastige en ingewikkelde 
thema’s.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Anita van Alebeek 
Secretaris MR 
Juli 2022 


