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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Rehobothschool over het 

schooljaar 2020/2021. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 

schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en 

personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben 

plaatsgevonden. 

Wat doet de MR? 

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 

Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een 

afvaardiging van ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, 

zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het 

onderwijs, het jaarrooster en het overblijven. 

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en 

instemming moet vragen. In het geval van adviesrecht mag de MR adviseren over een voorgenomen 

besluit. Het schoolbestuur mag het advies naast zich neerleggen, maar moet het advies wel serieus 

overwegen en vervolgens duidelijk communiceren waarom het advies wel of niet is gevolgd. Adviesrecht 

heeft niet alleen betrekking op een voorgenomen besluit van het bestuur, maar de MR heeft ook het 

recht op eigen initiatief voorstellen te doen. Instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de 

directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR.  

De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, 

het formatieplan, regels op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (ARBO), de vrijwillige 

ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord 

voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

Samenstelling MR 

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel uit 

van de MR, maar is wel bij de vergaderingen aanwezig. Op verzoek kan de vergadering zonder directie 

worden gedaan. 

Samenstelling MR schooljaar 2020/2021:        
        
Personeel:  
Michiel Kachelland 
Marja Verweij  
Marion Wineke (secretaris) 



Ouders: 
Sander Kloosterboer (voorzitter) 

Erik Verweij 

Jos Murre (tweede voorzitter)       

Vergaderingen 

De MR van de Rehobothschool vergadert ongeveer 6 maal per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar 

tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten als 

er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen. Alle vergaderingen in het 

afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van de MR vergaderingen kent een aantal vaste 

onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op de agenda gezet.  

 

Belangrijkste onderwerpen en werkzaamheden 
Naast alle reguliere onderwerpen waren er in het verslagjaar diverse belangrijke onderwerpen die de 

aandacht van de MR hadden. Dit verslag pretendeert niet volledig te zijn, in grote lijnen heeft de MR 

meegedacht, advies gegeven en ingestemd met een aantal belangrijke besluiten. 

 

De rol van de MR en GMR 
We zijn in gesprek over de rol van de MR. We zijn veel bezig met beleidsmatige stukken, maar willen 
graag ook echt van betekenis zijn voor ouders en voor de samenwerking tussen school en ouders. En 
zoeken hoe we in contact kunnen komen met de ouders. De samenwerking tussen MR, team en directie 
is constructief. Naast de vergaderingen is de MR ook een aantal keer bij elkaar gekomen voor andere 
zaken. Eén keer betrof dat de ondertekening van de bouwovereenkomst en de andere momenten 
hadden betrekking op de maatregelen die genomen moesten worden in coronatijd, het sluiten van de 
scholen.  
We willen als MR meer betrokken worden bij stukken die opgesteld worden, zodat we niet alleen maar 
aan het eind het stuk te zien krijgen, maar ook betrokken worden bij de opstelling. Als er dus concept 
stukken zijn die van belang zijn voor de MR krijgen we deze alvast te zien om zo ook meer van betekenis 
te kunnen zijn.  
 

Begroting  
Als MR hebben we met de begroting voor het kalenderjaar 2021 ingestemd. Het komende cursusjaar 

2021-2022 belooft een jaar te worden waarin de school opnieuw zal groeien. Deze groei zet nu al een 

aantal jaren door. In welke maten deze groei doorzet en wat de financiële gevolgen hiervan zijn, is nog 

niet goed te duiden. 

Onderwijsresultaten en Schoolontwikkeling  
We bespreken het rapport van de onderwijsrapportage. In de afgelopen jaren lag de nadruk op het 

rapporteren, analyseren van toetsresultaten en minder op kwalitatieve beschrijvingen van wat we 

bereiken met elkaar. Niet alleen wat meetbaar is, telt maar ook vooral wat merkbaar is. In de komende 

jaren wil het team het gesprek voeren over wat kwaliteit van onderwijs is en hoe zij dat hebben te 

interpreteren.  We bespreken het strategisch beleidsplan. Het team heeft opnieuw nagedacht over de 

missie en visie van de school. En hebben als team gezamenlijke kernwaarden vastgesteld. Zij gaan dit 

jaar werken met leerteams om zo het onderwijs op de Rehobothschool verder te ontwikkelen. Op deze 

manier ontstaat het nieuwe schoolplan. 

Traject renovatie Rehobothschool – Dick Brunaschool 
Vanuit de MR zijn Erik Verweij en Jos Murre actief betrokken bij het meedenken en maken van keuzes 

voor de renovatie.  

Doordat groep 5 door de groepsgrootte in het speellokaal les krijgt en voor groep 6 is gekozen hen op de 

Sperwerhoek te houden, is er voor de groepen 1 en 2 geen speellokaal. De optie om te gymmen in het 



speellokaal van de Dick Bruna was snel van de baan omdat deze plek spoedig werd  gerekend tot de 

werkgebied van de aannemer. Er waren wat oplossingen: buiten, in de gang en bij sportschool Den Edel.   

Ook bij de renovatie van gebouw Zuid zorgt een lekkend dak voor vertraging.  

Net voor de meivakantie is gebouw Zuid opgeleverd en konden de groepen 1-6 verhuizen. Er werd 

meteen begonnen met renoveren van gebouw Noord. Opnieuw kwam er een ander buitenspeelterrein 

voor alle kinderen. De verbouwing zorgt voor onrust bij iedereen. Oplevering gebouw Noord staat 

gepland voor de herfstvakantie, schooljaar 21-22.  

Mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen van de Rehobothschool creatief zijn in het bedenken van 

acties om zoveel mogelijk geld op te halen voor het nieuwe schoolplein! 

We willen voor de kinderen een gezonde en veilige omgeving en we willen onze eigendommen/het 

schoolplein beschermen tegen vandalisme en dreigende situaties. De pleinen liggen relatief ver weg van 

de personeelskamer, directiekamer en conciërgeruimte.  

Het schoolplein is aangewezen als plein voor de wijk en vrij toegankelijk na schooltijd en in de 

avonduren. Een stukje toezicht op afstand is dan wel van belang. Om dit te kunnen vormgeven is het 

plan om te gaan werken met cameratoezicht. De pleinen en de (nood)ingangen zijn dan in beeld. De MR 

leest mee in het document dat is opgesteld en of de maatregelen wat betreft privacy voldoen.  

Veiligheid rondom de Sperwerhoek 

Het gebied rondom de school wordt heringericht. De gemeente Waddinxveen is in gesprek gegaan met 

buurtbewoners en directie van de school. Voor de school komt een kiss en ride zone. Wegen worden 

verbreed. Beplanting wordt vervangen. De schooldirectie heeft bij de uitvoering van dit plan een aantal 

dingen aangekaart: er mist een oprit voor mindervaliden en een voetpad van parkeerplaats naar het 

voetpad. Vanaf de K+R zone mist een normale uitstapplek. Kinderen moeten over de weg of door de 

beplanting naar de schoolingang lopen. Dit is gevaarlijk en vies. Bij de oversteekplaats bij de 

Zuidplaslaan/Dreef willen we graag meer zichtbaar hebben dat het een schoolzone is. De oprit is 

gerealiseerd, wanneer de Zuidplaslaan opnieuw geasfalteerd wordt komen er aanduidingen 

‘Schoolzone’ op het wegdek. Voor de andere punten is wel contact maar nog geen oplossing. 

Thuisonderwijs in coronatijd en opening scholen 
Opnieuw kwam een periode van thuisonderwijs. Online klas geïntroduceerd. Leerkrachten ontwikkelden 

digitale vaardigheden. Deze periode is samen met de directie en MR geëvalueerd. De Koningsspelen 

worden in aangepaste vorm gehouden, de schoolreis uitgesteld tot september in het nieuwe schooljaar.  

Overblijven 
Het administratiesysteem van ‘Overblijven met Edith’ is al helemaal ingeburgerd onder de ouders en 

leerkrachten. Het ontlast de coördinator bij de administratie rondom overeten en geeft leerkrachten 

duidelijkheid wie er overeet.  

Na de lockdown in het voorjaar van 2020 zijn de leerkrachten met de kinderen gaan overeten waardoor 

er alleen pleinwachthulp van de ouders nodig is. Deze oplossing blijft in ieder geval tot een deel van het 

komende cursusjaar. Leerkrachten willen in deze roerige tijd van corona en verbouwing  bijdragen aan 

een stukje rust voor de overblijvers. Wel is het nodig dat nieuwe ouders zich aanmelden voor 

pleinwacht om zo het rooster, van buiten spelen na de lunch, gevuld te krijgen.   

Vergaderdata MR  
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen meestal om 20.00 uur. De voorlopige 

vergaderdata voor het schooljaar 2021/2022 zijn: 

 

Woensdag 6 oktober 2021 

Woensdag 1 december 2021 

Woensdag 2 februari 2022 

Woensdag 6 april 2022 



Woensdag 18 mei 2022 

Woensdag 22 juni 2022 

 

Er zijn dit jaar twee aftredende leden. Vanuit de oudergeleding zit de termijn van Jos Murre erop. Vanuit 

het team geldt dat voor Michiel Kachelland. Na de verkiezing neemt Evelien van Vuren de nieuwe plek in 

voor de ouders. Kelly van Vugt komt de teamgeleding versterken. Daarmee zijn we weer voltallig.   

 

Wilt u een agendapunt aandragen voor een vergadering? Mailt u dan naar 

rehobothmr@nhswaddinxveen.nl  

 

Als u een vergadering wilt bijwonen, dan kan dat uiteraard. Laat het ons dan vooraf even weten via het 

mailadres.  

 

We kijken terug op een intensief jaar. Periodes van thuisonderwijs en de renovatie en verbouwing van 

de school. We mochten constructief samenwerken met het team en directie om het beste voor onze 

school te zoeken.   

 

Waddinxveen, november 2021 

 

Medezeggenschapsraad Rehobothschool  
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Marion Wineke 

 

mailto:rehobothmr@nhswaddinxveen.nl

