
 

 

Jaarverslag MR CBS ’t Klinket        2021-22 

Voorwoord 

Voor u het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van CBS ’t Klinket van het schooljaar 2021-22. 

Een schooljaar dat nog steeds deels beïnvloed werd door de wereldwijde pandemie, maar gelukkig 

konden wij ons ook weer bezig houden met de normale gang van zaken 

  

Dit jaarverslag beschrijft in hoofdlijnen waar de MR zich het afgelopen schooljaar mee bezig heeft 

gehouden. Het doel is om de achterban (ouders en personeel) te informeren over de activiteiten van 

de MR. 

 

Samenstelling MR 

De samenstelling van de MR schooljaar 2021-22 is als volgt: 

Danitsja van der Veer voorzitter (afgevaardigde namens personeel) 

Ilse Koole  lid (afgevaardigde namens personeel) 

Ilona Tiersen  lid (afgevaardigde namens personeel) 

Elmy Leendertse-Osté lid (afgevaardigde namens ouders) 

Annemiek van Noort lid (afgevaardigde namens ouders) 

Marianne Meijers lid (afgevaardigde namens ouders) 

Martien le Clercq geen onderdeel van de MR, maar schuift in de praktijk vanuit zijn 

directeursrol aan. 

 

Bijeenkomsten / vergaderingen 

04 oktober 2021   10 januari 20202 

28 maart 2022    13 juni 2022 

 

Bespreekonderwerpen 2021-22 

Corona 

Ook het afgelopen schooljaar stond deels in het teken van de Corona pandemie, dit thema is dan ook 

veelvuldig besproken tijdens de verschillende vergaderingen. 

 

Leerlijnen ParnasSys 

Er is een pilot gestart met de leerlijnen via Parnassys in plaats van Kijk! Aan het einde van het 

schooljaar wordt besloten over te stappen. 

 

Leesoffensief 

Er wordt gestart met een leesoffensief. Gefinancierd met de NPO gelden en extra subsidie voor 

leesbevordering. Er worden ook nieuwe leesboeken aangeschaft. 

 

Sociale emotionele veiligheid 

Afgelopen jaar hebben de leerlingen een vragenlijst ingevuld van Zien. Dit is in het team besproken 

en komt uitvoerig aan bod tijdens de studiedag in november. 

 

Schoolkassa 

Dit betaalprogramma van ParnasSys wordt Primas breed aangeschaft. Het programma is vooral 

tijdbesparend. 



 

 

Vakantierooster 2022-23 

Het vakantierooster wordt binnen de MR besproken en goed gekeurd. Ook de urenverantwoording 

komt hierbij aan bod. 

 

Begroting 2022 

De begroting voor 2022 wordt aan het begin van het schooljaar besproken en akkoord verklaard door 

de MR. Omdat de begroting leerlingaantal afhankelijk is, is deze momenteel erg gunstig voor ’t 

Klinket. 

 

TMO gelden 

De TMO gelden leveren dit jaar een extra-tje op, voorstel is om dit geld te investeren in een 

speeltoestel voor op het voorplein. De Gemeente Veere is om een bijdrage gevraagd. 

 

Vijf gelijke dagen model 

Het vijf gelijke dagen model is geëvalueerd onder ouders en leerkrachten en dit wordt door de 

meerderheid als positief ervaren. 

 

Studiedagen 2021-22 

De verschillende studiedagen die het team heeft gehad worden (inhoudelijk) besproken tijdens de 

vergaderingen. 

 

Vragenlijst Vensters - bovenbouw 

Middels deze vragenlijst wordt de leerling tevredenheid en het gevoel van veiligheid op school 

gemeten, in de bovenbouw. Tevens wordt er een 2e vertrouwenspersoon aangesteld. Intern zijn er 

nu twee vertrouwenspersonen, extern een persoon. 

 

Formatieplan 

De formatie en groepsindeling voor 2022-23 wordt besproken en goedgekeurd. De ouders worden in 

de info van juni geïnformeerd. Er zullen komend schooljaar negen groepen worden geformeerd. 

 

Schoolkalender 2022-23 

De schoolkalender 2022-23 wordt besproken, hierin zijn o.a. de vergaderdata, vakanties, studiedagen 

en het kunst- en cultuurprogramma terug te vinden. 

 

Schoolgids 2022-23 

De schoolgids voor 2022-23 is besproken en doorgenomen. Hierin zijn o.a. de volgende zaken terug 

te vinden: leermethodes, organisatie op school, manier van werken, omgang met leerlingen enz. enz. 

 

Jaar (actie – verbeter) plan 

Het actiejaarplan wordt besproken. Er zal vooral worden ingezet op begrijpend lezen. In dit plan is 

ook de werkverdeling en takenverdeling terug te vinden. 

 

 

 

Nieuwe MR leden / wisseling leden 



 

 

Personeelsleden Einde termijn: Herkozen?  Einde MR  

Ilona Tiersen Juni 2024   

Danitsja van der 
Veer 

Juni 2022  Terstond herkozen  Juni 2025  

Ilse Koole Juni 2023    

    

Ouderleden    

Annemiek van Noort Juni 2021 Is herkozen  Juni 2024 

Elmy Leendertse-
Osté 

Juni 2022  Terstond herkozen  Juni 2025  

Marianne Meijers Juni 2023 Niet herkiesbaar  Juni 2023  

 

Overige zaken 

Overige thema’s die het afgelopen schooljaar ook aan bod zijn gekomen zijn: personele 

ontwikkelingen, notulen GMR, versoepelingen, vieringen en de kinderraad.  

 

Ook het komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles dat binnen de MR wordt 

besproken. Uiteraard kunt u als ouder ook onderwerpen inbrengen. De MR leden zijn persoonlijk te 

benaderen of via e-mail: mrklinket@primas-scholengroep.nl  

 

De notulen en het jaarverslag van de MR zijn terug te vinden op de website van de school. 

 

Juni 2022 

mailto:mrklinket@primas-scholengroep.nl

