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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 – 2022 van de Medezeggenschapsraad van de Graaf 
Jan van Nassauschool te Vlissingen. Dit verslag is gericht aan de ouders, het team, 
de directie en het bestuur van de school. Wij informeren u hiermee over de zaken 
waar de MR zich voor heeft ingezet in het afgelopen schooljaar.   
 
Leden van de MR 
De MR bestaat uit vier leden, waarvan twee uit de oudergeleding en twee uit de 
personeelsgeleding en ziet er als volgt uit:   
Personeelsgeleding:  Inge van de Gruiter – secretaris 
   Deborah van der Maas  – contact bevoegd gezag 
Oudergeleding:  Evan de Keijzer – voorzitter 
   Marianne Walhout – contactpersoon ouders 
 
Het afgelopen jaar hebben wij 4 keer vergaderd. 13 oktober 2021, 8 december 
2021, 23 maart 2022 en 16 juni 2022. 
De eerste vergadering van het nieuwe cursusjaar D.V. zal een deel van de avond 
samen zijn met twee leden van de Identiteitsraad. Dit om beter te kunnen 
afstemmen op elkaars werkwijze en visie. Met als doel de school gezamenlijk 
positief kritisch te steunen.  
De vergadering D.V. december 2022 zullen Wiljan Keizer en Samuel Moens van de 
GMR een deel van de avond aanwezig zijn. Zij zijn het afgelopen jaar ook een keer 
geweest en hebben toen verteld over hun werkzaamheden. Soms zijn ze met 
praktische zaken bezig, zoals bijvoorbeeld hoge benzinekosten/declaraties, maar 
ook met handboek, privacy en wetgeving. Het is prettig om van elkaars zaken op de 
hoogte te zijn en eventueel bepaalde zaken met hen te bespreken.  
 
Besproken onderwerpen in de MR 
De MR gaat tijdens de vergaderingen in overleg met het bevoegd gezag, Gerard van 
de Weerd, als directeur van de school. Daarin worden zaken besproken die vanuit 
bestuur en directie worden voorgelegd ter advies of instemming.   
Wij zijn geïnformeerd over en betrokken bij de begroting 2022. Ook heeft de 
personeelsgeleding ingestemd met de formatie en het vakantierooster voor 2022 – 
2023. Dit zijn jaarlijks terugkerende punten waarin de MR gekend wordt en 
meedenkt. 
Hiermee te maken heeft de notitie lunchtijd als onderwijstijd. Hierover hebben we 
met elkaar nagedacht. Vorig jaar zijn de schooltijden aangepast i.v.m. vergroten van 
veiligheid op het plein. De middagpauzes zijn toen verkort. De leerkracht eet met 
alle kinderen een kwartier in de groep, daarna spelen de kinderen een half uur op 
het plein. Hoewel het al jaren de gewoonte is dat leerkrachten in hun eigen tijd met 
de groep eten, is het mogelijk dat (een deel van) de lunchtijd als onderwijstijd 
gerekend wordt. Reden is dat tijdens de lunch ook onderwijs kan plaatsvinden, wat 
vaak ook gebeurd. Voorwaarde is dat alle kinderen op school blijven eten en de 
voor onderwijs gerekende activiteiten aansluiten bij de onderwijskundige doelen 
van de school en in overeenstemming is met de wettelijke opdracht voor het 
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onderwijs. Doordat er is ingestemd met dat een deel van de lunchtijd onderwijstijd 
wordt, is er het komende schooljaar ruimte voor extra in te plannen vrije dagen.  
Helaas hadden we ook dit schooljaar weer te maken met corona. Maar gelukkig was 
een schoolsluiting niet nodig en konden we met lichte maatregelen het onderwijs 
voortzetten. Heel fijn dat de NPO-gelden die beschikbaar gekomen zijn na deze 
corona-crisis tot 2025 uitgesmeerd mogen worden. Hierdoor kan o.a. meester 
Mart-Jan opnieuw een jaar aan de school verbonden blijven als onderwijsassistent 
en ingezet worden in voornamelijk de bovenbouw.  
Er is dit schooljaar begonnen met het vormgeven van talenturen. Het thema was 
Mexico. Een mooie middag maar het kost veel organisatie. Het team denkt er 
verder over na hoe ze dit vorm wil geven. 
Talentonderwijs wordt geborgd in het nieuwe schoolplein.  
De renovatie van de website heeft stilgelegen. Dit wordt komend schooljaar 
opgepakt.  
Schooljaar 2024/2025 komt er geld vrij van de gemeente voor de renovatie van 
(ruimtes in de) school. Op dit moment is er geen ruimte voor een speellokaal voor 
kleuters. De vraag is hoe we recht kunnen doen aan bewegingsonderwijs voor hen 
behalve incidenteel. De MR wil hier graag in meedenken.  
Heel praktisch stuurt de MR aan op duurzamere sinterklaascadeautjes in december.  
Mediaopvoeding heeft ook de aandacht. Onlangs is er een mooie ouderavond 
geweest over dit onderwerp. 
Er is besloten om niet meer structureel verslag te doen van de MR-vergaderingen in 
het Nassau Nieuws. Vaak kunnen onderwerpen niet zo overgezet worden. We 
hebben ervoor gekozen om verslag te doen als er bijzondere dingen zijn om te 
melden.  
 
Toekomst 
Wij zullen de ontwikkelingen en dagelijkse gang van zaken in onze school betrokken 
volgen. Waar nodig springen wij in op zaken die aandacht behoeven. Als ouders 
vragen wij u om uw betrokkenheid te laten blijken in het meedenken met en 
aangeven van onderwerpen die belangrijk zijn voor uw kind en / of de school. 
Spreek ons hierover gerust aan. U kunt uw vragen, opmerkingen natuurlijk ook 
mailen: mr@graafjanvlissingen.nl . Als personeel vragen wij eveneens 
betrokkenheid en roepen op om gebruik te maken van de mogelijkheid via de MR 
zaken bespreekbaar te maken. Samen met u hopen wij de belangen van de Graaf 
Jan van Nassauschool goed te behartigen en te vertegenwoordigen in de MR.  
 
Namens de MR, 
 


