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1. Inleiding 

De Medezeggenschapsraad (MR) van Kindcentrum Holk wil de belangen van alle 

leerlingen in de school zo goed mogelijk behartigen. Doel daarbij is om samen te 

werken aan een school waar kinderen graag naar toe gaan en waar leerkrachten 

het fijn vinden om les te geven. 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de 

Medezeggenschapsraad (MR) van Kind Centrum Holk voor het schooljaar 2021-

2022. 

2. Samenstelling van de MR 

Onderstaande tabel beschrijft de samenstelling en taakverdeling van de MR in het 

schooljaar 2021-2022.                                                              

Startdatum: Naam: Geleding: Einddatum: 

(na 3 jr. 

zitting) 

Bijzonderheden: 

Sept   2019 Rianne van Keulen Team Sept   2022  

Sept   2020 Daan Hoksbergen Team Sept   2023  

Sept   2021 Karen Bos Team Sept   2024  

Sept   2021 Rik van den Brink Ouder Sept   2024  

Sept   2019 Kristel Muller Ouder Sept   2022 Secretaris 

Sept   2021 Dagmar Klaassen Ouder Sept   2024 Voorzitter 

     

 

Karen Bos vanuit het team en Rik van den Brink vanuit de ouders op Holk-

Doornsteeg hebben plaatsgenomen in de MR. Dagmar Klaassen blijft nog drie 

jaar in de MR. Na afloop van deze zitting van drie jaar is er voor Dagmar een 

verplicht aftreden, omdat een lid maximaal twee zittingen mag aanblijven. 

 

3. Werkzaamheden schooljaar 2021-2022 

Dit schooljaar is de MR 6 keer bij elkaar gekomen. Het gaat hier om Teams-sessies 

en face-to-face sessies. De verdere digitalisering van de werkzaamheden van de 

MR hebben geen invloed gehad op de frequentie van samenkomen.  

Douwe Veenstra zit namens Holk in de GMR. Met hem heeft de MR korte lijnen 

zodat als er wat moet worden besproken iedereen snel op de hoogte is. 

Belangrijke onderwerpen voor dit schooljaar waren: 

1. Monitoren en goedkeuren NPO gelden. 

● Er zijn speciale gelden beschikbaar voor het verder verbeteren van 

het onderwijs op de beide locaties. Deze zogenaamde NPO-gelden 



stellen Holk in staat om additionele mensen of middelen aan te 

schaffen ten behoeve van de ontwikkeling van de leerlingen. De MR 

moet hier zijn goedkeuring aan geven; anders kan voornemen met 

deze gelden niet worden uitgevoerd. 

 

2. Ouderbijdrage 

● Vanuit de ouders is een signaal gegeven dat het onduidelijk is wat in 

de ouderbijdrage zit en wat niet. Ook is de hoogte van de bijdrage 

onduidelijk, omdat die per persoon anders kan zijn. We hebben in 

samenwerking met de directie voor het volgende schooljaar een meer 

eenvoudige en daardoor duidelijkere definitie vastgelegd wat er met 

de bijdrage wordt gedaan en wat niet. Geprobeerd is dit vanaf groep 

3 gelijk te krijgen. 

 

3. Vrije inloop 

● We kunnen inmiddels alweer vrijer bewegen en dus staan we ook met 

zijn allen aan het hek. Vanuit het team en de ouders is het initiatief 

gekomen om een vrije inloop te houden na de vakanties. De eerste 

keer is dat niet helemaal goed gegaan maar inmiddels snappen we 

allemaal dat in de eerste week na de vakantie de ouders mee naar 

binnen mogen. Tenminste, als dat van de leerlingen mag! 

 

Naast deze specifieke onderwerpen stonden er ook een aantal “vaste” 

onderwerpen op de agenda. Denk hierbij aan de formatie voor schooljaar 2022-

2023, het vaststellen van de begroting (waarmee is ingestemd. De MR heeft hier 

geen formele rol), Passend Onderwijs, financiële- en personele zaken en het volgen 

van de vergaderingen van de GMR en samenwerken met de Activiteitencommissie 

(AC). 

4. Samenwerking 

De samenwerking tussen de MR en de directie, zowel met Kees als Loes, verloopt 

heel goed. We weten elkaar te vinden en de lijnen zijn zeer kort. Vaak wordt een 

concept document dat moet worden beoordeeld dezelfde avond nog besproken.  

Er is een nauwere band met de GMR gerealiseerd, doordat de voorzitter van de 

MR nu een direct contact heeft met de voorzitster van de GMR en door de deelname 

van het MR lid van Holk aan de GMR.  

Een van de doelen van volgend jaar blijft nog meer betrokkenheid te verkrijgen 

van de ouders. De MR realiseert zich dat we nog steeds niet goed zichtbaar zijn 

voor ouders en dat slechts een aantal ouders ons weten te vinden. 


