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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de vrijeschool Kennemerland 
over het schooljaar 2021-2022. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich 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 personeel (personeelsgeleding) en een 
afvaardiging van de ouders (oudergeleding). De MR overlegt met de directie van de school over 
belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, 
verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het jaarrooster. 
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 advies mag de MR alleen haar mening geven, 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 het 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. Ook 
heeft de MR initiatiefrecht. Dit houdt in dat zij zelf onderwerpen kan aandragen in de vergadering. 
 

Samenstelling MR 
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel 
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De leden van de raad worden 
door middel van kandidaatstelling en verkiezingen voor een periode van 3 jaar in de raad 
opgenomen.  
 

Samenstelling schooljaar 2021-2022 
Naam Geleding/ locatie MR lid sinds Einde zittingstermijn 

Margriet van Herk Leerkracht Kennemerland Sept 2018 Sept 2024 

Diane Kleinhout 
(Voorzitter) 

Ouder Kennemerland Jan 2020 Jan 2023 

Wichert de Jong 
(Secretaris) 

Ouder Kennemerland Sept 2021 Sept 2024 

Jacob Tas Ouder Kennemerland Sept 2021 Sept 2024 

 

Vergaderingen 
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 worden die personen 
betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen jaar waren openbaar.  
De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele 
ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijks 



terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de begroting, de 
formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids. 
De MR start de vergadering zonder directie. Na het vooroverleg sluit de directie aan en vindt het 
overleg plaats over actuele zaken. 
De notulen van de vergadering zijn openbaar. U kunt deze terugvinden op de administratie van 
iedere school. In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het 
schooljaar 2021-2022 aan bod zijn gekomen kort beschreven. 
 
De MR van Vrijeschool Kennemerland heeft in het schooljaar 2021-2022 6 vergaderingen gehad. 
Soms vonden deze online plaats. 
 

Onderwerpen en werkzaamheden 
MR verkiezingen 
In sept.21 zijn er voor locatie Kennemerland 2 ouders in de MR bij gekomen: Wichert de Jong en 
Jacob Tas. 
 

Werkplan 
In september ’21 is een jaarplanning en een termijnagenda opgesteld met alle MR onderwerpen voor 
het schooljaar 2021-2022.  
Zo kan gestructureerd worden gewerkt en kunnen vergaderingen beter worden voorbereid. 
 

Splitsing BRIN nummer 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is er een apart Brinnummer voor locatie Kleverpark/ 
Lindenboom  en locatie Kennemerland. 
Dit betekent dat de scholen hun eigen financiële stroom hebben. Er kan hiermee worden 
geïnvesteerd in ons onderwijs. 
Beide scholen hebben nu officieel een eigen MR. 
Toch zullen er gezamenlijke vergaderingen blijven om van en met elkaar te leren. 
Daarnaast zijn er overleggen waar locatie-specifieke thema’s behandeld worden. Dit komt de 
efficiëntie ten goede. 
 

Begroting 2022 

Er zijn kaders voor de (meerjaren)begroting opgesteld door Ithaka. 
Daarin een begrotingsroute en uitleg van de financiële stromen. 
Enkele wijzigingen zijn gevolg van veranderingen in subsidie-verlening. 
Ook zijn er door toekenning van een Brinnummer voor Kleverpark/ Lindenboom veranderingen. 
 
Naast afdracht aan het stafbureau, wordt er per leerling een bedrag gealloceerd voor bepaalde 
uitgaven die bovenschools worden gedragen door het geheel (denk aan externe advisering, 
verzekeringen, contributies VVS) 
Vooraf worden groeigelden toegevoegd aan de baten. Dit geeft een zuiverder beeld in de begroting 
en exploitatie. 
De werk- en leertrajecten voor toekomstige leerkrachten worden voortgezet (dit schooljaar ten laste 
van de NPO gelden) 
Hieraan wordt prioriteit gegeven, gezien het verwachte lerarentekort. 
Van de begroting gaat 90-92 % naar personeelskosten. Die liggen vast op grond van de formatie. 
De Raad van Toezicht van Ithaka en de Inspectie van het Onderwijs zien scherp toe op de begroting 
en op de beschikbare reserves. 
Nu de financiële stromen gescheiden zijn, komt er ruimte voor investeringen in het gebouw en 
inventaris. 



De MR adviseert positief t.a.v.de begroting 
 

Werkdrukgelden 
Op alle locaties wordt door de teams bepaald hoe deze gelden worden ingezet. 
Het is wenselijk dat deze helemaal besteed worden. 
De gelden zijn naar extra handen in de klas en conciërgewerkzaamheden gegaan. 
De plannen zijn goedgekeurd. 
 

NPO gelden 
De NPO gelden zijn bedoeld om herstel en ontwikkeling van het onderwijs te stimuleren ten gevolge 
van de corona crisis. 
Er is een plan voor onze school geschreven, opgedeeld in deelgebieden: 
Kwalificatie, socialisatie en subjectwording. 
Deze zijn gekoppeld aan ons jaarplan. 
Om het rekenonderwijs te verbeteren is ingezet op een nieuwe rekenmethode ‘Getal en ruimte’ 
Hierbij is een begeleidingstraject gevolgd. 
Voor socialisatie was er een algemene ouderavond, een bazaar, 2 keer een bezoek van circus Kristal 
en er is extra ingezet op de jaarfeesten. 
Verder is de schoolbibliotheek aangevuld met nieuwe titels, gekozen rondom het 
diversiteitsvraagstuk. 
 
De feitelijke NPO investeringen zijn gegaan naar extra klassenassistentie, reken-remedial teaching, 
leer- en werktrajecten, extra formatie voor leerkrachten, LIO stagiares. 
Materialen: een groot beeldscherm, rekenmethode, toneelvloer, lesmateriaal kleuters, atlassen. 
 
 

Ouderbijdragen 
De MR stemt in met de verantwoording van de besteding van de ouderbijdragen. Deze worden 
gebruikt om vrijeschoolvakken te kunnen blijven geven en gaan voor 90 % op aan personeelskosten. 
(zoals muziekbegeleiding euritmie, dubbele lessen handwerken/ houtbewerking) 
De MR heeft gesproken over hoe ouders bewust worden van de relevantie van deze gelden. 
Duidelijke communicatie hierover is van belang. 
We zullen daar aan het begin van elk schooljaar actiever mee bezig zijn middels de nieuwsbrief en 
flyer ‘ouderbijdrage’. 
Ook zal het genoemd worden tijdens informatie-uurtjes en kennismakingsgesprekken. 
 
 

Jaarplannen 
De schoolplannen zijn organisch, keuzes worden gemaakt vanuit urgentie. 
De meeste plannen zijn lopend en krijgen aandacht in de werkgroepen, pedagogische vergaderingen 
en studiedagen.   
 
*Kennemerland: 
-Rekenonderwijs 
-Socialisatie, investeren in gemeenschapszin, ouderbetrokkenheid, samenwerking 
-Onderwijs passend maken voor onze populatie 
w.o. Hoogbegaafdheidsbeleid in werking stellen. 
-Diversiteit: Kinderen voorbereiden op de multiculturele samenleving.  
PV gesprekken, werkgroep en projectgroep 
 



Sociaal mediabeleid 
Hierover is een document geschreven en in het team en de MR besproken. 
De Klasbordapp wordt in alle klassen gebruikt. 
 

Internationale Waldorfschool 
Internationaal Hulpfonds voor Vrijescholen. 
Maaike bezocht 2 scholen in Zuid Afrika die te kampen hebben met beperkte financiële middelen. 
In de MR is gesproken over hoe we financiële support voor de Waldorfscholen kunnen realiseren. 
Dit is besproken in het directeurenoverleg. 
Op bestuursniveau (structurele bijdrage) en op schoolniveau (ouderbijdrage, lidmaatschap-
schoolbesluit) 
Hoe kunnen we hier kinderen bij betrekken? 
Dit blijft op de agenda staan. 
 

Cameratoezicht 
Er zijn 2 camera’s aan de school opgehangen om beter toezicht te kunnen houden. 
Aanleiding: vernielingen en overlast. 
De MR stemt hiermee in. 
Het contact met de wijkagent en het toezicht door de buurt lijkt te werken. 
Een goede communicatie met buurtbewoners is belangrijk. 
 

Afscheid Maarten 
In de vergadering van 12 april heeft de MR afscheid genomen van directeur Maarten Roest Crollius, 
die als schoolleider van een VMBO in Amersfoort gaat werken. 
Maarten heeft een ‘stand van zaken’ en overdracht verzorgd. 
De oudergeleding van de MR heeft kennis gemaakt met zijn opvolger Maya Baas. 
 
 

Schoolgids, website en vakantieplanning 
De schoolgids is te vinden op de website. 
 

Vakantierooster 2022-2023 
Herfstvakantie  zaterdag 15 okt t/m zondag 23 okt 2022 
Kerstvakantie  vrijdag 23 dec t/m zondag 8 jan 2023 
Voorjaarsvakantie zaterdag 25 feb t/m zondag 5 maart 2023 
Paasvakantie  vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 
Meivakantie  zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 
Hemelvaartsvakantie donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023 
Pinksteren  zaterdag 27 mei t/m maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie  zaterdag 22 juli t/m zondag 3 sept 2023 
 
 
 


