
 
 

 
MR Jaarverslag 2021 - 2022    
    
Medezeggenschapsraad CNS de Nieuwe Weg     
Nieuweweg 12    
3233 BK Oostvoorne   
nieuweweg-mr@edumarevpr.nl 

 
Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van CNS de nieuwe weg schooljaar 2021-

2022. In dit verslag beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben 

gehouden. Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op 

school. Wilt u reageren of iets aan ons meedelen, dan kan dit via ons mailadres: nieuweweg-

mr@edumarevpr.nl 

Met vriendelijke groet, 

Malou Kroezen, voorzitter 

 

Waar staan we voor als MR?  

De MR van CNS de Nieuwe Weg wil graag met een frisse blik en een kritisch-constructieve instelling 

een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de continue ontwikkeling en 

verbetering van onze school.  Hierbij staan voor ons de belangen van ouders, leerlingen en personeel 

centraal. Thema’s als gelijke kansen gaan ons na aan het hart. De MR functioneert als een proactieve 

gesprekspartner en controlerend orgaan van de directeur. Naast medezeggenschap en instemming 

op belangrijke schoolthema’s willen we ook graag duidelijkheid en transparantie bieden voor ouders 

en leerkrachten en hen inzage geven in de besluitvorming van de school en het 

samenwerkingsbestuur Edumare.    

 

Wie zijn wij?  

Maya de Jong, (ouder)  

Reika Heij (ouder) 

Malou Kroezen, (ouder) 

Cindy Peters (personeel) 

Magda Hogenboom (personeel) 

Gizelinde van der Zee (personeel) 
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Wat hebben we besproken en besloten en wanneer?  

De MR heeft het afgelopen jaar 4 keer met de directeur vergaderd over diverse onderwerpen.  

Datum Tijd Locatie  

27 september 19:30 CNS de nieuwe weg 

13 december 19:30 Teams (online) 

7 februari 19:30 Teams (online) 

4 april 19:30 CNS de nieuwe weg 

20 juni  19:30 CNS de nieuwe weg; (extra vergadering over 
professionalisering MR) 

 

De MR heeft advies- en instemmingsrecht. Hieronder een overzicht van de onderwerpen die in de 

MR zijn behandeld: 

Onderwerp Informatie Instemming Advies Ter 
informatie 

Vaststellen 

Vacature (IB) KC   27/9   

Besteding NPO 
gelden 

   7/2  

Schoolgids & 
jaarplan  

 27/9    

Formatieplan 22-23    7/2   

Begroting   27/9    

Nieuwbouwplannen 
CNS 

MR heeft actief meegedacht 
met de mogelijkheden voor 
de nieuwbouw  

 27/9  
13/12 
4/4 
 

4/4 
 

 

Vakantierooster/ 
Studiedagen 22-23 

 4/4    

Aantal groepen 22-
23  

MR heeft ingestemd met het 
samenvoegen van 2 groepen 
3 naar een groep 4 
  

4/4    

Lerarentekort  Wat doet EduMare aan het 
lerarentekort 

  4/4  

Extra bijdrage 
schoolkamp 

MR heeft ingestemd met een 
kleine verhoging 

7/6    

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en ze worden via de website aangekondigd. Alle ouders 

en personeelsleden zijn van harte uitgenodigd om een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen.  

 

 

 



 
 
Wat gaan we doen in het volgend schooljaar?  

Om inzicht te geven in de onderwerpen die de MR behandelt en om de taakverdeling, vergaderdata 

en jaarplanning inzichtelijk te maken voor de achterban en het bevoegd gezag werkt de MR met een 

activiteitenplan. Dit activiteitenplan staat op de website van de school.  

 

Hoe hebben we contact gehouden met onze achterban?  

De MR hecht veel belang aan contact met de achterban; wij willen zichtbaar en bereikbaar zijn voor 

de achterban. Het afgelopen jaar hebben we informatie op de schoolwebsite geplaatst en 

persoonlijke contacten onderhouden. Schooljaar 2021-2022 was een bijzonder jaar omdat een groot 

gedeelte van het schooljaar nog in de corona-maatregelen viel, hierdoor waren we als MR wat 

minder zichtbaar. Toch zien we de communicatie met de achterban als een ontwikkelpunt voor de 

MR ook in een hopelijk normaal schooljaar. Het komende schooljaar willen we als MR daarom de 

communicatie met de achterban intensiveren via Social Schools, eventuele inloop sessies, enquêtes 

en het actiever promoten van de MR vergaderingen.  

 

Wat doen we aan deskundigheidsbevordering?  

Aan het einde van het schooljaar heeft de MR een sessie gehouden om kritisch te kijken naar de 

eigen prestaties en wat we willen verbeteren voor het volgende schooljaar. Tijdens een brainstorm 

activiteit hebben we stilgestaan bij onze ambities en visie voor de MR en de rollen, taken en 

aandachtsgebieden verdeeld. Daarbij zien we, zoals hierboven al aangestipt, het intensiveren van het 

contact met onze achterban als een belangrijk ontwikkelpunt. Twee ouders in de MR zijn het 

afgelopen schooljaar nieuw aangetreden en hebben in Januari de MR basistraining gevolgd. Twee 

MR-leden zijn aanwezig geweest bij alle GMR-bijeenkomsten.  

 

 

 

 

 


