
 

           

 

 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

OBS De Wiekslag  |  Erf 1  |  1841 GR Stompetoren  |  072 5039416 

Info.wiekslag@isobscholen.nl  |  www.obswiekslag.nl  | bankrelatie NL07 RABO 0149 8109 97 

 

 

 

September 2022 

Beste ouders/verzorgers, 

Hier onze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De MR vergadering heeft plaats gevonden op 8 september. Vol 

goede moed gaan we dit jaar weer aan de slag met bestaande, maar ook nieuwe onderwerpen. Startend dit 

nieuwe schooljaar met een nieuw MR-lid namens de personeelsgeleding: Richelle Koek. Aansluitend aan deze 

brief stelt zij zichzelf aan jullie voor. 

Jaarverslag MR 

Er is een MR jaarverslag opgesteld over schooljaar 2021-2022. Met dit verslag legt de MR formeel verantwoording 

af over haar activiteiten. Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad 

en geeft een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn behandeld. 

Ook wordt er een vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van de raad in dit schooljaar. Het jaarverslag is 

terug te vinden op de website van de school (www.obswiekslag.nl, kies tabblad “Ouders” en vervolgens “MR”). 

 

NPO-plan 

Er is veel gesproken over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO-plan). Een extra budget van het ministerie 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van maar liefst 8 miljard dat ter beschikking is gesteld aan de scholen om 

achterstanden en vertragingen ontstaan door de coronacrisis weg te werken en voor verbetering van het 

onderwijs. Het Rijk heeft aan elke school een bepaald budget beschikbaar gesteld om negatieve gevolgen die 

door Corona zijn ontstaan te kunnen ombuigen. De school heeft hiervoor een plan geschreven. Voor dit plan 

wordt de instemming van ons als MR gevraagd. 

Na bekendmaking dat het besteden van de NPO gelden twee jaar langer mag, is het conceptplan bijgesteld. 

Omdat de MR het belangrijk vindt dat het uit te geven geld aan de juiste doeleinden wordt besteed, zijn wij als 

MR opnieuw kritisch aan het meedenken bij de invulling van het plan. Wij richten ons met name op de, mede 

door corona, ontstane achterstanden bij kinderen. 

 

Werkdrukplan 

Het personeel heeft een werkdrukplan opgesteld. Met het daaruit beschikbare budget wordt een vakdocent 

muziek en leesconsulent om de leesmotivatie te verbeteren op school ingezet. Ook wordt de vakdocent gym dit 

jaar voor meer uren ingezet op de groepen 3 t/m 6.   

 

Coronabeleid 

We hebben de directie gevraagd om het beleid rondom Corona zo spoedig mogelijk te maken. Instemming is 

vereist namens de MR voor dit plan. Vooral voor het eventuele thuisonderwijs hebben we speciale aandacht 

gevraagd. We hopen uiteraard van harte dat deze situatie zich niet voordoet. Maar om duidelijkheid aan ouders 

te kunnen geven en eventuele leerachterstanden niet te laten oplopen vraagt dit onderwerp om op voorhand een 

gedegen plan klaar te hebben liggen. 
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Professionalisering medezeggenschapsraad  

Op dit moment zijn wij als MR ook aan het investeren in onszelf. Een aantal reglementen dienen geüpdatet te 

worden, het vergaderschema is herzien en kennis wordt bijgespijkerd. Het tweede deel van de MR cursus wordt 6 

oktober gevolgd. Het doel is daarna effectiever te vergaderen en inhoudelijk nog betere input te kunnen geven.  

 

Activiteitencommissie is nu oudervereniging 

De activiteitencommissie is ook een professionaliseringsslag aan het maken. Om die reden is het nu formeel een 

oudervereniging geworden. Het jaarverslag en de brief over de nieuwe vorm oudervereniging staat op de 

website. De nieuwe voorzitter is Laura de Lange. Zij zal aansluiten bij de MR vergaderingen. De oudervereniging 

gaat communiceren via de nieuwsbrief van de MR.   

 

Even voorstellen 

Hallo iedereen, 

Mijn naam is Richelle Koek en ik ben sinds dit schooljaar MR-lid namens de personeelsgeleding. Ik ben afkomstig 

uit De Rijp en daar woon ik momenteel nog met veel plezier. Na eerst op een school in Egmond aan den Hoef 

gewerkt te hebben, werk ik sinds 2020 op OBS De Wiekslag in groep 1/2b. Vorig schooljaar heb ik de opleiding 

Specialisme Het Jonge Kind mogen volgen op de Inholland Academy. Hierbij lag de focus op de ontwikkeling van 

jonge kinderen, spelend leren, ontwikkelingen volgen en ontwikkelingen stimuleren. Gedurende de opleiding heb 

ik gelijk mijn geleerde kennis kunnen toepassen in de klas. Vanaf nu zal ik mij ook nog inzetten als MR-lid. Ik wil de 

MR versterken omdat ik het interessant vind om mee te denken over het beleid van de school en mij bezig te 

houden met de onderwijskwaliteit. Ik kijk ernaar uit om mijn positief kritische bijdrage te leveren. 

 

Richelle    

 

Als MR willen we dit jaar onze professionalisering voortzetten en daarbij goed zichtbaar zijn en ouders zo veel 

mogelijk informeren. Er voor jullie zijn bij vragen en/of opmerkingen over de school. En natuurlijk een 

toegevoegde waarde zijn voor De Wiekslag, door mee te blijven denken over het beleid van het bestuur en de 

directie. Met als voornaamste doel: het belang van de kinderen voorop te zetten.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Lizzy, Richelle, Marjolijn, Jessica, Liesbeth en Sander 

 


