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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2022 van de MR van de Willem Teellinckschool. Het is het negende 
jaarverslag en het betreft het schoolseizoen 2021-2022. 
 
Elke basisschool heeft een MR. Dat is wettelijk verplicht en staat in de Wet Medezeggenschap 
Scholen (WMS). Per 1 augustus 2009 heeft ook onze school een MR. De MR overlegt met het 
schoolbestuur en  de directie over belangrijke schoolzaken. De schooldirectie is daarbij 
verplicht om de MR goed te informeren. Op onze school heeft de MR adviesrecht. 
 
Samenstelling 
De MR van de WTS bestaat uit 4 leden: 2 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 
2 vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding). 
In het seizoen 2021-2022 was de samenstelling als volgt: 
Oudergeleding: 
Dhr. J. van Dijk (voorzitter) 
Dhr. A. van Laar (algemeen lid) 
 
Personeelsgeleding: 
Dhr. J.C.G. Peters (secretaris) 
Dhr. H. Bouw (algemeen lid)   
 
Dhr. H. Koster is als directeur en als vertegenwoordiger van het bestuur bij de MR-
vergaderingen aanwezig. 
 
Vergaderingen 
Na de Coronajaren, waarin we als MR niet veel bij elkaar zijn geweest, hebben we in de loop 
van het schoolseizoen 2021-2022 3 keer vergaderd, waarvan 1 keer met het bestuur. Twee 
belangrijke zaken die we samen met het bestuur hebben besproken zijn de veranderende 
structuur binnen het bestuur en de besteding van de NPO-gelden (de gelden die de overheid 
aan de scholen heeft gegeven ter bestrijding van achterstanden die opgelopen zijn door de 
Coronacrisis) en we hebben de directie/bestuur advies gegeven m.b.t. het structureel uitvoeren 
van de functioneringsgesprekken. Op de agenda staan verder steeds een aantal vaste 
onderwerpen zoals de peutergroep, vragen/opmerkingen van ouders en/of leerkrachten en 
belangrijke punten n.a.v. de bestuursvergaderingen. Verder worden er zaken betreffende 
school besproken die opgenomen zijn in de zgn. jaaragenda. 



 

 
Activiteiten 
Ook in dit seizoen zijn alle notulen weer geplaatst op de website van de school. Zo proberen we 
als MR de ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze activiteiten en de 
activiteiten van de school.  
 
Vooruitblik 
In het komende seizoen vindt er een grote verandering op de school plaats, door het vertrek 
van de huidige  directeur en het dalende leerlingaantal. Als MR zullen we deze zaken op onze 
vergaderingen bespreken en daarbij gebruik maken van ons adviesrecht. Ook zijn we in 
afwachting van het verslag van het inspectiebezoek (juli 2022), wat wellicht ook voor de MR 
aanpassingen met zich mee gaat brengen. Verder willen we in onze vergaderingen op de 
hoogte blijven van de belangrijkste schoolzaken n.a.v. de jaaragenda. Ook daarbij zullen we, 
waar nodig, gebruik maken van ons adviesrecht. We zullen daarom ook zo goed mogelijk aan 
ouders en leerkrachten laten merken dat we open staan voor hun vragen en opmerkingen.  
We hopen ook in het nieuwe seizoen weer 2 keer (oktober en maart) met het bestuur te 
overleggen over praktische zaken die de school aangaan. 
 
 
Voorzitter:      Secretaris 
 
 

 
 
 
 

 


