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Jaarverslag MR Annaschool 2021-2022
Voorwoord
Dit is het jaarverslag over 2021-2022 van de medezeggenschapsraad (MR) van de Sint Annaschool in
Zundert.
Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar
2021-2022. Allereerst dient dit verslag om de MR-leden te informeren en heeft het daarnaast tot doel om
de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar
hebben plaatsgevonden.
Tot slot heeft het verslag een informerende functie richting de stichting SPOZ waar de school bestuurlijk
deel vanuit maakt.

Samenstelling MR
De MR wordt gevormd door de volgende personen:
Oudergeleding
Annemarie Mathijssen (voorzitter)
Dennis Maas (penningmeester)

Leerkrachten
Nicole Godrie (secretaris)
Cindy van Os (GMR )

Behandelde onderwerpen
In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR 6 keer vergaderd. Naast de verplichte onderwerpen zijn er
diverse aanvullende onderwerpen besproken. Onderstaand is een niet volledige opsomming van die
onderwerpen, maar wel de belangrijkste. Op de website www.annaschool.nl, onder het kopje MR kan men
de vergaderdata, agenda’s en jaarverslagen inkijken om alle onderwerpen te bekijken.
We hebben ingestemd met:
Het jaarplan en het inzetten van de NPO-gelden
Vakantierooster
• Onderwijshuisvesting
Op iedere vergadering is het onderwerp huisvesting / fusie aan bod gekomen.
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De directeur heeft iedere vergadering een korte update gegeven over de stand van zaken en het verloop
van de werkgroepen.
• Werkgroep van Wensen
De werkgroep van Wensen is in september voor het laatst bijeengekomen. Hevo gaat nu aan de slag met
het programma van Wensen. De bedoeling is dat we direct aansluiten op de bouw van de Antonius. De
definitie-fase wordt zo snel mogelijk opgestart
• Formatie
We hebben een terugloop van leerlingen en hebben besproken wat voor gevolgen dit heeft voor de
school. Omdat we teruggaan van 7 naar 6 groepen is gekeken hoe de verdeling het beste gemaakt kan
worden. De groepsbezetting en extra uren voor leerlingen en groepen zijn met de MR doorgenomen.
• Onderwijs achterstandsgelden
De directeur en IB-er hebben uitleg gegeven hoe de achterstandsgelden ingezet gaan worden op de
Annaschool. Als MR staan we achter de inzet van deze gelden den de voortzetting van het programma
van 21-22 in 22-23 met hier en daar een aanpassing.
• Fusie
De MR heeft haar instemming gegeven met de vooringenomen fusie. De fusie wordt nu ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeente, de vakbondsorganisaties en het ministerie van onderwijs (DUO)
• Continurooster
Met het oog op de fusie en de keuze van basisschool Zonnebloem om in schooljaar 22-23 te starten met
een continurooster hebben we besloten ook onze ouders te bevragen op de wens voor een continurooster.
Op onze enquête kwam niet voldoende respons om nu een beslissing te nemen. Wel hebben we richting
de ouders gecommuniceerd dat we in het schooljaar 22-23 verder onderzoek zullen uitzetten.

Overlegstructuren
De MR komt 6 maal per jaar samen.
Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door iedereen bezocht worden. Vanuit het
activiteitenplan van de MR en op vraag van personeel, ouders, bevoegd gezag of de MR zelf worden
onderwerpen op de agenda gezet.

Adviserende rol van de directeur
De directeur van de Annaschool neemt altijd deel aan het openbare deel van de MR vergaderingen en
is in een adviserende rol aanwezig. De directeur informeert de MR over allerlei zaken die de MR en
de school aangaan. Verder is de directeur aanwezig bij de MR vergaderingen om geagendeerde
stukken toe te lichten en is er de gelegenheid om vragen te stellen aan de directie.

Samenwerking met de GMR
De GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Alle SPOZ scholen vaardigen een
ouder- en personeelslid af om zitting te nemen in de GMR.
Jaarverslag MR 2020-2021 Annaschool, Zundert

De GMR behartigt de gezamenlijke belangen op vooral het beleidsmatige gebied van de organisatie.
De leden van de GMR hoeven niet te doen wat hun eigen MR wil, zij zitten zogenaamd “zonder last
en ruggespraak” in de GMR. Wel worden de notulen en onderwerpen die besproken zijn in de GMR
nader doorgenomen in de MR. Namens de Annaschool heeft Tom van Tol (oudergeleding) zitting in
de GMR. Cindy van Os neemt als personeelsgeleding zitting in de GMR.

Functioneren MR
In het schooljaar 2021-2022 hebben er 6 vergaderingen plaats gevonden. De vergadering zijn
openbaar), ze worden echter nooit door ouders bezocht. De vergaderdata, jaarverslagen en de notulen
van de MR worden gepubliceerd op de website. Hiermee probeert de MR transparant te zijn voor de
ouders.
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