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“Medezeggenschap basisschool Het Drieluik in een bijzondere tijd” 
 
 
Jaarverslag MR Het Drieluik 2021 – 2022  
 
1. Inleiding 
Dit is het jaarverslag van oecumenische basisschool Het Drieluik. In dit verslag worden de belangrijkste zaken 
betreffende de medezeggenschap (MZ) over het schooljaar 2021 - 2022 samengevat. Het is geen uitputtende 
samenvatting van wat ter tafel is geweest en wat is besloten, dat staat allemaal in de notulen. Dit jaarverslag is 
een kwalitatieve weergave van wat er binnen de MZ gespeeld heeft. 
 
2. Medezeggenschap in een bijzondere tijd 
De Medezeggenschap bestaat uit 4 personeelsleden en uit 4 ouders. Samen geven zij vorm aan 
medezeggenschap binnen de school. Het Drieluik is vertegenwoordigd door twee MR leden in de GMR van 
Prisma. Eén uit de Oudergeleiding en één uit de Personeelsgeleding. Prisma is de overkoepelde stichting waar 
het Drieluik deel van uit maakt.  
 
Het personeelsdeel en het ouderdeel van de MZ trekken zoveel mogelijk samen op. Daarvoor is een Dagelijks 
Bestuur (DB) gevormd, bestaande uit de voorzitter, secretaris en een penningmeester. De penningmeester 
staat los van de gekozen oudergeleiding. Het DB onderhoudt de directe contacten met de Bestuurder en 
bereidt de reguliere MR-vergaderingen voor. Bestuurder (directeur het Drieluik) is aanwezig geweest bij de 
reguliere MR-vergaderingen. Belangrijk uitgangspunt in het overleg met de Bestuurder is met elkaar in gesprek 
te zijn op inhoud i.p.v. procedures.. In totaal is de MR zeven keer in het schooljaar bij elkaar geweest. 
 
Er zijn door de MZ in 2021 geen plenaire cursussen georganiseerd. Wel heeft de MZ ondersteuning op afroep 
bij het CNV. 
 
Er zijn meerdere mutaties geweest in de bezetting van de MR. Voor dit schooljaar was er een vacature en is 
deze vervult zonder verkiezingen. Dit vanwege het ontbreken van een tegenkandidaat.    
 
3. Besproken onderwerpen 
Leidraad voor de vergaderingen is de jaarplanning van de MZ en onderwerpen die door de bestuurder worden 
aangedragen. 

• Financiën Het Drieluik (begroting) 

• Continurooster 

• Schoolgids 

• Jaarplan 

• School Ondersteuningsplan 
 

Zo hebben de MR leden medio 2021 ingestemd/positief geadviseerd met de begroting voor 2022.  Ook in 2021 
heeft overleg plaatsgevonden met de financieel medewerker van Prisma over de begroting van komend jaar. 

De MR heeft in 2021/22 zich verder beziggehouden met diverse onderwerpen, zoals de Coronamaatregelen en 
de gevolgen voor Het Drieluik. 
 
Belangrijkste onderwerp met de meeste impact, dat in schooljaar 21/22, is besproken, betreft het 
continurooster. Voor de MR was het belangrijkste dat het traject door een extern bureau werd begeleid, en dat 
de ouders op diverse momenten werden betrokken.  
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4. Communicatie 
De notulen en agenda zijn beschikbaar voor ouders en medewerkers. Door ICT problemen is het nog niet gelukt 
om deze allemaal op de site te krijgen. 
 
5. Overige MR deelnames  
Twee leden van de MR hebben zitting in de GMR. Tevens zit een van de MR leden in de Ondersteunigsplanraad 
op de zetel Ouder Regulier PO(Passend Onderwijs Almere).  
 
6. Recht op informatie  
De MZ heeft meerdere keren gebruik gemaakt van het recht op informatie door het stellen van mondelinge of 
schriftelijke vragen. Voorbeelden hiervan zijn navragen van de impact van het lerarentekort, over het 
schoonmaken en de kwaliteit daarvan in het gebouw. Ook is uitgebreid gesproken over de (financiële) gevolgen 
van het continurooster. Tot slot, is diverse malen stilgestaan bij de luchtverversing en warmte in het 
schoolgebouw. 
 
7. Slotwoord  
Wanneer n.a.v. het verlag vragen zijn dan kan men een mail sturen naar mr@drieluik-almere.nl.   
 
 
Robert Barendse   Alvin Westmaas 
Voorzitter MR Het Drieluik Secretaris Het Drieluik 


