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De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat bij de start van het nieuwe schooljaar uit
een oudergeleding van 3 ouders; Marianne van den Berg, Renate Kouwenhoven en
Susan Eijgermans. Het team wordt vertegenwoordigd door Peter Hoogelander,
Yvonne Zwinkels, Peggy Zuidgeest en Marga Kuijpers. Peter is de voorzitter en
Susan beheert het secretariaat en is vice-voorzitter van de MR. Renate is
afgevaardigde namens de MR bij eventuele sollicitatiegesprekken. Namens de
Andreashof was Arno Koppenol de afgevaardigde naar de GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de WSKO).
Namens de oudergeleding is er bij de start van het schooljaar nog een vacature
binnen de MR. Er was vanuit de ouders veel belangstelling voor deze vacature, wat
er voor zorgde dat de MR aan het begin van het schooljaar een verkiezing heeft
georganiseerd voor de opvulling van de ontstane vacature. Alle ouders hebben hun
stem mogen uitbrengen en in de eerste vergadering van het schooljaar heeft de MR
de uitslag van de stemming vastgesteld en is Marc Willems namens de ouders in de
MR gekozen.

De MR heeft bij beleids-, onderwijskundige- en andere zaken, die de school aangaan
een adviserende óf een instemmende taak. De MR is zich terdege van deze taak
bewust en probeert alle onderwerpen, die besproken worden, met de grootst
mogelijke inzet en zorg te behandelen.

Als MR waren wij erg blij dat de start van dit schooljaar van gang kon gaan zonder al
te beperkende maatregelen rondom corona. Hierdoor kon ook de openingsviering
van het schooljaar weer plaatsvinden in de kerk en ook de kijkdagen voor de ouders
konden weer georganiseerd worden. De besteding van de NPO gelden die
voortgekomen zijn vanuit de corona-periode is een aandachtspunt voor de MR. De
MR is goed meegenomen over de besteding van deze gelden binnen de Andreashof.

Een nieuw agendapunt voor de MR dit schooljaar was het onderwerp kwaliteitszorg.
Dit punt is voortgekomen uit een inspectiebezoek wat WSKO-breed is geweest. Dit
punt wordt WSKO breed opgepakt, maar ook de MR zal hier aandacht aan blijven
besteden voor de punten die de Andreashof aangaan.

Governance is een punt wat elke vergadering aandacht heeft binnen de GMR. Vanuit
WSKO is gestart met burgerschapsonderwijs, vanaf dit schooljaar is dit verplicht om
te geven. De MR heeft een toelichting gekregen waar dit over gaat en hoe de
Andreashof dit gaat oppakken. Net als voorgaande jaren is er elke vergadering
gesproken over het nieuwe onderwijsconcept, wat we nu eigentijds onderwijs
noemen. Er is dit schooljaar actief mee aan de slag gegaan door de Andreashof. We
zijn overgestapt naar Wereld in getallen 5 die beter aansluit bij het eigentijds
onderwijs en er zijn diverse online informatie-avonden met ouders geweest om hier
ook uitleg over te geven. De MR ziet dat kinderen steeds meer eigenaar worden en
zelf aan de slag gaan. Een aandachtspunt blijft wel de indeling van de ruimtes en de
hoeveelheid leerlingen. Daarnaast ziet de MR dat het “omschakelen” in de manier
van lesgeven is voor een aantal leerkrachten nog best lastig is. Hierover is de MR
goed in gesprek met de directie en de MR heeft er alle vertrouwen in dat dit goed
opgepakt wordt. Verder heeft de MR nog gesproken over de verschuiving van het



financieel boekjaar, de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de MR, de
formatie, digitale geletterdheid, de schoolgids en communicatie.

Aan het eind van het schooljaar heeft de MR personeelsgeleding een oproep gedaan
voor leerkrachten die zich in willen zetten voor de MR. De reden hiervoor was dat na
vele jaren zowel Peter, Marga en Yvonne hebben aangegeven te stoppen met hun
werkzaamheden voor de MR. Namens de personeelsgeleding hebben zich drie
nieuwe leerkrachten gemeld die zich met ingang van het nieuwe schooljaar gaan
inzetten voor de MR. Dit zijn Daphne Grevers, Romana Bernardon en Myriam
Valkenburg. Wij zijn erg blij dat zij de MR komen versterken. Volgend schooljaar zal
Marc het voorzitterschap van de MR op zich nemen en Myriam zal het secretariaat
van de MR op zich nemen. Wij wensen de nieuwe leden veel succes. Via dit
jaarverslag willen wij zeker ook Peter, Marga en Yvonne bedanken voor al het werk
wat ze vele jaren hebben verzet voor de MR. Dankzij jullie actieve inbreng, open
houding en de inbreng van jullie kennis en mening tijdens alle vergaderingen heeft
de MR haar werk goed kunnen doen in het belang van de Andreashof.


