
Voorwoord

Missie en Visie

Voor u ligt het jaarverslag 2021-2022  van de 
medezeggenschapsraad van it Holdersnêst. 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. 

Samenstelling

De MR bestaat uit evenveel personeelsleden als ouders. In 
het afgelopen schooljaar bestond de MR uit:

Personeel
Ter instemming Ter advies

Schoolgids NPO*
Schooljaarplan Begroting
Formatie Schoolondersteuningsprofiel
Schooljaarverslag

Behandelde onderwerpen

De MR heeft het afgelopen jaar 6 keer met de directeur vergaderd over diverse onderwerpen. 
De MR heeft advies- en instemmingsrecht. De volgende onderwerpen zijn in de MR behandeld 
en goedgekeurd:

* NPO (Nationaal Plan Onderwijs). Vanuit de overheid zijn er subsidies beschikbaar gekomen 
om de, eventuele, leerachterstanden, door Corona, in te halen. De leerachterstanden zijn 
uitvoerig in kaart gebracht. Aan de hand van de leerachterstanden is een plan gemaakt om de 
achterstanden in te halen. Daarbij is gekeken naar verschillende onderdelen. Wat zijn de 
aandachtspunten? Wat is er nodig? Hoe gaan we een invulling geven aan de onderdelen? Er is 
een uitvoerig plan geschreven om de NPO gelden in te zetten. De MR heeft daarbij haar 
goedkeuring gegeven op het plan en zal de komende periode ook bewaken of het extra geld 
conform plan wordt besteed.

Naast de onderwerpen die ter instemming of advies worden aangeboden wordt de MR ook 
op de hoogte gehouden van overige zaken die op school spelen, zoals o.a.: 

Betty Atsma
b.atsma@roobol.frl
Zitting tot april ǯ͖͘

Ester Veenstra
e.Veenstra@roobol.frl
Zitting ���������ǯ͖͙

Marcha Koning
m.koning@roobol.frl
Zitting tot nov ǯ͖͘
Secretaris

Marrit Polder-de Jong
m.polder@roobol.frl
Zitting ��������ǯ͖͖
Voorzitter

Bettie Veenstra
b.Veenstra@roobol.frl
Zitting ��������ǯ͖͗

Ineke van der Veen
i.vanderveen@roobol.frl
Zitting ��������ǯ͖͘

Ouders

Marrit is inmiddels afgetreden. Via Social Schools is een vacature 
gedeeld. Ingeborg Bonnema heeft zich namens de ouders 
kandidaat gesteld en de vacature ingevuld.  Bettie Veenstra heeft 
de rol van voorzitter overgenomen

Missie:

De MR stelt zich ten doel om actief over beleidsmatige 
zaken mee te denken en op een positieve manier invloed 
uit te oefenen op het schoolbeleid door gevraagd of 
ongevraagd advies. We willen een constructieve bijdrage 
leveren aan het bijstellen van beleidsstukken en zorgen 
voor een goed geïnformeerde achterban

Visie:

We zijn een actieve, professionele, betrokken en 
deskundige MR, die op een open en transparante wijze 
communiceert met het bevoegd gezag op een respectvolle 
met elkaar samenwerkt.

De MR is een volwaardige belangenbehartiger voor 
ouders, kinderen en personeel.

Ook zijn er l�����������������������������������������������������������������������ǯ��������
bijv.: flexgroepen en werkwijze meer- en hoogbegaafdheid en zorgstructuur.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata staan vermeld in de 
schoolkalender en op Social Schools. Alle ouders en personeelsleden zijn van harte 
uitgenodigd om een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen. De highlights van de 
vergadering worden achteraf gedeeld via Social Schools.

Tenslotte:
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend 
te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de 
agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag!

- (scholing) kindgesprekken
- POP-gesprekken
- KlassseFrysk
- RI&E
- veiligheid (pesten/verkeer)
- projecten

- corona
- schooladviesprocedure
- leerplein
- samenwerking TIKO inzake VVE
- nieuwe rapporten
- resultaten tevredenheidsonderzoeken
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