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Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (hierna: MR) van IKC de Rietzee te Groningen. 

Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording over haar activiteiten af te leggen in het 

schooljaar 2021-2022. 

 

Medezeggenschapsraad 

De MR bestaat uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door het team gekozen 

personeelsleden. Hiermee zijn de leden als ouders/leerkrachten betrokken bij de Rietzee. Vanuit 

deze betrokkenheid denken en beslissen zij mee over de beleidszaken om daarmee een bijdrage te 

leveren aan een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op school. 

De raad spreekt dan ook zowel namens de ouders als het personeel. 

Seizoen 2021-2022 kenmerkte zich door grote verschuivingen in de afvaardiging. De oudergeleding is 

in dit seizoen volledig vervangen, waarin de overdracht en daarmee de continuïteit geborgd werd 

door de “oud”-voorzitter Janine Smetsers. Zij is halverwege het seizoen (01 januari 2022) afgezwaaid, 

nadat het nieuwe team geïnstalleerd was. Om de kennis snel op het beoogde niveau te krijgen 

hebben alle drie de nieuwe vertegenwoordigers van de oudergeleding de Basistraining MR Compact 

door CNV Academie gevolgd. 

Door vertrek van Mark Miedema en zwangerschapsverlof hebben ook binnen de personeelsgeleding 

de nodige (tijdelijke) mutaties plaatsgevonden. Bij de opmaak van dit verslag is de samenstelling van 

de MR: 

 

      In MR sinds:  Functie: 

Personeelsgeleding: Jacqueline Pelster  aug-2021  Secretaris 

   Esther Bramer  aug-2019 

   Sanne de Jong  maart-2022 

Oudergeleding:  Claudia Venema aug-2021 

   Jan Peter de Groot aug-2021  Voorzitter 

   Arjen Deenen  jan-2022 

 

Werkwijze 

Om ervoor te zorgen dat alle relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens de MR-

vergaderingen is er een jaarplanning gemaakt.  

Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen. Dit zijn zowel 

aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod 

moeten komen conform de Wet Medezeggenschap op scholen. Denk hierbij aan het 

schoolformatieplan en de schoolgids. Een overzicht van de jaarplanning 2021-2022 vindt u hieronder. 

 

IKC De Rietzee MR  

Aug. / sept. 1. Data voor overleg vastleggen 
2. Vaststellen jaarplanning MR en OC 
3. Vaststellen jaarplan IKC de Rietzee en 

meerjarig beleidsplan 
4. Scholingsplan IKC-medewerkers (PMR 

instemming) 
5. Jaarverslag IKC de Rietzee 
6. Vaststelling schoolgids (MR-oudergeleding 

instemming) 
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Aug. / sept.  4.   Vaststellen taakverdeling MR 
5. Vaststellen taakbeleid lopende jaar 
6. Vaststellen jaarverslag MR   

 

Ad 4: PMR instemming 
Ad 5: PMR instemming  
Ad 6: MR instemming   

Okt.  1. Vaststellen sociaal-veiligheidsplan 
2. Plan van aanpak voor ouderparticipatie i.s.m. 

ouderraad/leerlingenraad (MR ter 
instemming) 

3. Zorgdocument ondersteuningsprofiel Rietzee 
 

Ad 1: MR instemming 

Nov. / dec.  
 
 

1. Schoolbegroting  
2. Sociaal jaarverslag (de directie moet de MR 

minstens één keer per jaar informeren over 
het gevoerde onderwijskundige, 
organisatorische, personele en financiële 
beleid. Het sociaal jaarverslag voldoet aan 
deze verplichting op het gebied van 
personeelsbeleid). = evaluatie 
personeelsbeleid 
 

Ad 1: adviesrecht  
Ad 2: M.b.t. veiligheid en 
gezondheid geldt MR 
instemmingsrecht 
 

Feb.  
 
 

1. Evaluatie tussenopbrengsten (eind feb) 
2. Evaluatie taakbeleid lopende jaar  
3. Evaluatie RIE (Veiligheid en gezondheid) 

 

 
 

 Maart / april   1. Concept formatieplan  
2. Personeelsbeleid en organisatorische zaken 
3. Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage 
4. Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage voor 

volgend schooljaar 
5. Voortgang formatie (eind maart meer 

duidelijkheid van VCOG)  
 

 
 

Mei  
 
 

1. Voortgang formatie  
2. Cito eindtoets uitslagen  
3. Evaluatie Pedagogisch werkplan 

 

 
 

Juni / juli 1. Concept MR-jaarplan 
2. Eindevaluatie opbrengsten en realisatie 

doelen  
3. Vaststellen jaarrooster Rietzee  
4. Vaststellen formatie 

Ad 5: PMR instemming 
 
 
 
 
 

 

Op basis van deze jaarplanning wordt vooraf aan elke vergadering een agenda opgesteld, waar 

vervolgens, indien van toepassing, de dan te bespreken incidentele onderwerpen worden 

toegevoegd. Tevens worden er onderwerpen vanuit de GMR (Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad VCOG-scholen Groningen) behandeld. Afgelopen jaar heeft Mark Miedema 

als lid van de MR-personeelsgeleding de afvaardiging op zich genomen. Na het vertrek van Mark is de 

MR in overleg met de GMR hoe en door wie deze afvaardiging in het komende jaar vorm gegeven 

gaat worden. Voor de start van het nieuwe seizoen zal hierin een beslissing genomen worden en zal 

de nieuwe afvaardiging gecommuniceerd worden. 
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Vergaderfrequentie 

In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR 7 keer officieel vergaderd. Gezien de corona-perikelen 

gedurende dit schooljaar is er ook veel onderling overleg geweest indien urgente situaties hier om 

vroegen. Er zijn ook diverse zaken omwille van de benodigde efficiëntie per mail afgehandeld. 

Onderling is afgesproken deze onderwerpen in de eerstvolgende bespreking wederom te agenderen 

om zo ook de continuïteit te borgen. 

Op verzoek van de MR is directeur Ronald Middelbos bij alle officiële vergaderingen aanwezig 

geweest. Dit schooljaar hebben geen ouders of personeelsleden gebruik gemaakt van de 

openbaarheid van de vergaderingen. 

 

Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen 

Corona: 

Tijdens de coronacrisis hebben wij nauw contact gehouden met de schoolleiding en werden we door 

hen veelvuldig geïnformeerd . Er is zeer intensief gekeken naar de (on)mogelijkheden in alle 

verschillende fases welke doorlopen zijn. Ook de discussie over de beleidsvrijheden ten aanzien van 

quarantaineregels is gevoerd. Uitgangspunt is altijd geweest dat we de adviezen van de GGD volgen, 

maar ons maximaal inzetten om de veiligheid en continuïteit van het onderwijs te borgen. Of dit nu 

betekent splitsen van maatregelen voor boven- en/of onderbouw of periodiek digitaal lesgeven; 

altijd alles om de totale veiligheid en continuïteit te borgen en kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs 

te kunnen blijven bieden aan een zo groot mogelijke groep met zo weinig mogelijk risico’s.  

 

Ruimte schoolgebouwen: 

De MR heeft nauwlettend de ontwikkelingen t.b.v. de ruimte binnen de school gevolgd. Ook al heeft 

de VCOG hierin een leidende rol, de belangen van zowel de ouders als het werkplezier van het team 

zijn allemaal gediend bij genoeg ruimte voor de school. Op het moment van opstellen van dit verslag 

is er nog geen volledige helderheid over de toekomstig beschikbare ruimte en natuurlijk heeft de 

aanwezigheid van een passende muziekruimte onze bijzondere aandacht. 

 

Jaarbegroting: 

Aangezien er vanuit de COVID-overheidsfondsen enkele additionele gelden beschikbaar kwamen en 

hierdoor mogelijkheden tot investeringen ontstonden, heeft de MR meegedacht hoe deze goed in te 

zetten ten faveure van de gehele school. 

 

Groei van de school: 

Gedurende de het schooljaar kregen we reeds de signalen dat de instroom voor het komende jaar 

stevig zou zijn. Dit is natuurlijk fantastisch en een blijk dat de school goed gewaardeerd wordt, maar 

dit vraagt wel aandacht voor instroom/doorstroom/ ruimte/toekomstige formatie etc. In een vroeg 

stadium hebben we hier met de schoolleiding over gesproken. 

 

Implementatie IKC-gedachtegoed 

De Rietzee is een Integraal Kind Centrum (IKC) waar kinderen van twee tot dertien jaar van 7.30 uur 

tot 18.00 uur gebruik kunnen maken van onderwijs, opvang, ontspanning en eventueel zorg. Het 

onderwijzen van de kinderen in deze periode vanuit één pedagogische visie en één team dat 

optimaal samenwerkt, zodat u als ouder uw kind met een gerust hart kunt brengen en kinderen met 

plezier leren en de dag doorbrengen; dit is het doel van de IKC. Samen met de schoolleiding hebben 

we gesproken over hoe we maximaal kunnen werken richting dit doel en wat daarvoor ingezet moet 

worden. 
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Werktijdfactoren: 

Vanuit de VCOG is het initiatief gekomen om de werktijdfactoren (urenverdelingen per dag/ taak) 

voor al het personeel op alle scholen onder het VCOG gelijk te trekken. Ten aanzien van de mogelijke 

impact op het schoolteam heeft de MR meegedacht en meegezocht naar een passende 

overgangsregeling. Hiermee hebben we advies uitgebracht en de belangen van eenieder weten te 

dienen. 

 

ToolKids: 

Een compleet nieuwe oudergeleding welke de ambitie heeft om de komende jaren te blijven zitten. 

Naast alle reeds genoemde onderwerpen heeft de oudergeleding bij elkaar gezeten en gezocht naar 

onderwerpen waarin ze de school verder zouden kunnen ondersteunen vanuit hun eigen interesses, 

maar zeker ook vanuit de behoefte van de ouders welke ze vertegenwoordigen. Vanuit enkele ideeën 

is afgelopen jaar een enquête gehouden onder alle ouders en getoetst óf en zo ja welke 

onderwerpen verder (gedragen) uitgewerkt zouden kunnen worden. “Digitale ToolKids” was geboren 

en gedragen door een hoge respons. Het thema wordt het komende jaar verder uitgewerkt en 

geïmplementeerd waar mogelijk. 

 

Speerpunten voor schooljaar 2022-2023 

De MR wil zich (blijven) inzetten door op een praktische en pragmatische manier te kijken naar alles 

wat ons wordt voorgelegd, bij voorkeur in sterke samenwerking met de schoolleiding. De MR wil 

komende jaar het door henzelf geïnitieerde onderwerp Digitale ToolKids verder uitwerken en hierin 

de school praktische ondersteuning bieden. Verder zal vooral de toekomstige ruimte voor de school 

met de mogelijke ruimte voor muziek een onderwerp zijn welke wij graag kritisch, maar 

oplossingsgericht willen volgen. Aan het einde van het seizoen kregen wij de mededeling dat de 

directeur (Ronald Middelbos), waar we afgelopen periode erg constructief mee samengewerkt 

hebben, onze mooie school gaat verlaten. We zullen hierdoor bij de start van het komende seizoen 

aftrappen met onze bijdrage in de zoektocht naar een passende vervanger. 

 

Tot slot 

Als MR beogen wij ook het komende schooljaar de belangen van zowel de ouders als het team te 

behartigen. Wij continueren hierin graag de samenwerking met de schoolleiding zoals we deze in het 

jaar 2021-2022 ervaren hebben. Met elkaar enthousiast, pragmatisch, soms kritisch en scherp, maar 

oplossingsgericht verder bouwen aan onze mooie school. 

 

 

Namens de gehele MR, 

Jan Peter de groot 

Jacqueline Pelster 


