Medezeggenschapsraad Basisschool Scharn
Jaarverslag 2021-2022
1. Samenstelling MR 2021-2022.
In het schooljaar 2021-2022 bestond de medezeggenschapsraad van basisschool Scharn uit de
volgende leden:
Ouders:
Leerkrachten:
Marc Roemen (voorzitter)
Lou Lahaije
Koen Savrij Droste (vicevoorzitter)
Fabienne van Hoorn
Dennis Willemsen
Carmen Ploemen
Guusje Marx
Tatiana Bruinshoofd
Ambtelijk secretaris: Marilda Demers.
De MR bestaat uit totaal acht leden: vier personeelsleden en vier ouderleden. De
personeelsleden vormen gezamenlijk de personeelsgeleding (PMR) en de ouderleden vormen
gezamenlijk de oudergeleding (OMR). Alle leden hebben een zittingstermijn van vier jaar.
2. Vergaderingen en opkomst.
De medezeggenschapsraad is in het schooljaar 2021-2022 op de volgende donderdagen in
vergadering bijeengekomen:
• 30 september 2021
• 03 november 2021
• 09 december 2021
• 18 Januari (MR-GMR-CvB)
• 27 februari 2022
• 24 maart 2022
• 19 mei 2022
• 23 juni 2022
• 02 juli 2022 (reserve is gecanceld)
• 07 juli 2022 jaarafsluiting
Percentage opkomst van de MR leden was dit schooljaar 88 procent.
Vorig schooljaar: 94 procent.
3. Werkwijze Bestuur MR.
De notulen en alle relevante stukken worden, vanaf dit schooljaar, na goedkeuring van de MR op
de website geplaatst. Er wordt steeds een bericht aan alle ouders gestuurd, met een link naar de
website, waar de notulen te vinden zijn. Ook de Actiepuntenlijst wordt iedere vergadering
bijgehouden. De voorzitter en secretaris ontfermen zich over de lijst en zorgen voor antwoorden
of acties.
4. Speciale doelen MR.
Een specifiek doel van de MR voor het schooljaar 2021-2022 was:
Het verder ontwikkelen van een open en benaderbare MR waar de communicatielijnen kort en
doeltreffend zijn. Hierbij ook de school ondersteunen in de communicatie met de ouders; bv. via
SchouderCom: de inrichting van een digitale MR-omgeving, ouders meer betrekken bij
onderwerpen die er spelen door middel van nieuwsbrieven en ouders bevragen over
onderwerpen door middel van het uitzetten van Enquêtes en Polls. Daarnaast kwamen ook de
onderwerpen Zorg en TSO steeds aan bod.
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5. Bouw Kindcentrum Scharn.
Het formele aanbestedingstraject is afgerond. De keuze is gevallen op Architectenzaak uit
Heerlen. Het officiële tekenmoment tussen MosaLira en Architectenzaak vond plaats in januari
2022. De businesscase, m.b.t. de bouw van het Kindcentrum Scharn, is goedgekeurd bij de
Gemeenteraad. De architect heeft tijdens een studiedag de voorlopige tekeningen aan het team
gepresenteerd. Ook heeft er in juli een informatiemiddag voor de buurt en geïnteresseerden,
met MosaLira, de directie en architect plaatsgevonden.
Er werd een Werkgroep Nieuwbouw geformeerd waarin mensen van het schoolteam, de MR en
ook ouders aan kunnen deelnemen. Tevens worden vanuit Mosalira uniforme Nieuwsbrieven
verzonden met de stand van zaken om de ouders en omwonenden van de school steeds op de
hoogte te brengen.
6. Coronacrisis.
De school was weer gesloten voor alle leerlingen van 22 november t/m 29 november 2021 en
ook de week erna zijn een aantal groepen nog in quarantaine moeten blijven. Na 7 december
kregen alle leerlingen weer fysiek onderwijs. Ook is de kerstvakantie een week eerder ingegaan.
Er werd weer thuisonderwijs en (nood)opvang georganiseerd. Net als in de rest van het land
kwamen in januari ook in onze school weer veel coronabesmettingen voor, zowel bij leerlingen
als bij onderwijsmedewerkers. Dit noodzaakte school opnieuw maatregelen te nemen; enkele
groepen gingen weer in quarantaine.
Het bestuur van MosaLira heeft toen samen met de andere Maastrichtse schoolbesturen één
beleid met enkele nieuwe richtlijnen voor die periode bepaald. Tijdens de gehele Corona periode
kreeg school veelvuldig te maken met positieve reacties van ouders/verzorgers, die achter het
beleid stonden. Toen de lockdown van de school niet door de overheid werd opgelegd, maar de
school haar eigen beleid hierin bepaalde, kreeg de school ook veel agressieve reacties van ouders
naar schoolmedewerkers over schoolsluiting en quarantaine beleid. Scholenkoepel MosaLira riep
in een brief op tot vriendelijkheid en begrip.
7. Online- en hybride onderwijs BS Scharn.
Het document, Online en Hybride onderwijs BS Scharn, is opgesteld. Besloten werd dit
onderwerp actief te houden en de komende maanden/jaren als topic: Welzijn, op de agenda van
de MR te zetten. Zo kunnen ervaringen en ideeën met elkaar gedeeld en ook meningen van
ouders meegenomen worden om elkaar te ondersteunen in de veranderende aanpak van
klassikaal onderwijs.
8. Taalklas- NT2 klas MosaLira/Kom Leren.
Aan ouders van anderstalige leerlingen wordt nu de mogelijkheid geboden hun kinderen in te
schrijven in een taalklas bij MBS De Poort of Kindcentrum Oda. Onze deelname hierin is voorlopig
geparkeerd. We bieden wel NT2 les aan de leerlingen van de Onderbouw (4- en 5-jarigen).
Oudere leerlingen (6 t/m 12 jaar) worden doorverwezen naar de taalklassen of UWC.
Anderstalige leerlingen kunnen ingeschreven worden in een taalklas, maar de school kan ook
beslissen leerlingen binnen de eigen school onderwijs te bieden.
9. Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak.
De RI&E is begin december afgenomen, dit wordt 1 maal per 4 jaar gedaan.
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Met een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) worden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s
in kaart gebracht.
Quickscan-PSA (Psychosociale arbeidsbelasting), behorend bij RI&E.
De Quickscan-PSA is een onderdeel van de RI&E; een korte enquête waarin men medewerkers
vraagt naar hun beleving van het werk en werkomstandigheden, zoals werkdruk, sfeer en
omgangsvormen. Met de resultaten vanuit de Quickscan wordt het Plan van Aanpak door de
preventie-medewerker opgemaakt en besproken met het team. Ook wordt het ter bespreking en
instemming, gedeeld met de MR.
Ook de Tevredenheidsmeting werd weer afgenomen.
10. Splitsing groep 6/7 binnen de formatie 2022-2023.
Vanwege het iets teruglopende leerlingenaantal en de hieraan verbonden bekostiging was het
voor de school onmogelijk voor schooljaar 2022-2023, een formatie te maken voor 16 groepen.
School is genoodzaakt voor minimaal één jaar te werken met 15 groepen leerlingen. Dit hield in
dat er dan één combinatiegroep geformeerd moest worden. Door het lage leerlingenaantal in de
huidige groepen 5 en 6 was het mogelijk om voor komend schooljaar drie groepen te formeren;
6, 6-7 en 7.
11. Onderwerpen per vergadering.
Donderdag 30 september 2021:
Mededelingen van de directie: Vernieuwbouw KC Scharn, Jaarverslag BS Scharn 2020-2021,
Verkeerssituatie/ TSO realisatie 2020-2021/ Notulen vorige vergadering en actiepuntenlijst/ MR
Jaarverslag 2020-2021/ MR Activiteitenplan 2021-2021/ MR Begroting 2021-2022/ Rol van de MR
in de communicatie naar ouders.
 Het MR Jaarverslag 2020-2021 werd goedgekeurd.
Donderdag 03 november 2020:
Mededelingen van de directie: Schooljaarplan 2021-2022, BS Scharn NPO Jaarplan,
verkeerssituatie/ Notulen vorige vergadering/ Statuten en Huishoudelijk Reglement/ MR
Activiteitenplan 2021-2022/ Begroting/ Planning vergaderingen/ MQ scan/ Rol van de MR in de
communicatie naar ouders/ (G)MR trainingsavond.
De vakleerkracht gym, van Maastricht Sport, gaf in deze vergadering uitleg over de MQ Scan.
Huishoudelijk Reglement/Medezeggenschapsreglement.
 Het Huishoudelijk Reglement BS Scharn werd vastgesteld.
 De MR stemde in met het Medezeggenschapsreglement MR Mosalira.
Donderdag 09 december 2021:
Mededelingen van de directie: Informatie over Corona, stand van zaken hybride model, stand
van zaken nieuwbouw, verkeerssituatie/ Notulen vorige vergadering/ Aandacht thuiszittende
kinderen in quarantaine/ MR Activiteitenplan 2021-2022, Zorg/SOP Intern begeleiders/
Communicatie naar ouders.
Donderdag 27 januari 2022:
Mededelingen van de directie, Plan/plannen 22-23, Lestijdenplan 2022-2023, RI&E, en Plan van
Aanpak/ Stand formatie BS Scharn 2021-2022, Stand topics en NPO-plan 2021-2022, Taalklas,
Stand bouw KC Scharn, Stand en besluit MosaLira ouderbijdragen, Stand online en hybride
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Onderwijs BS Scharn/ notulen vorige vergaderingen/ MR Activiteitenplan 2021-2022, Zorg/SOP
Intern Begeleiders/ Communicatie naar ouders.
Schooljaarplan 2021-2022: De topics uit het plan waren Rekenen, Thematisch Onderwijs en
Executieve Functies.
BS Scharn NPO Jaarplan: Het NPO Jaarplan is een hecht onderdeel van het Schooljaarplan; zij
vormen samen het integrale Schooljaarplan 2021-2022. Beide plannen waren lopend en werden
gedurende het schooljaar steeds bijgewerkt.
Donderdag 24 maart 2022:
Mededelingen van de directie: Nieuwbouw KC Scharn, Stand van zaken Taalklas MosaLira/Kom
Leren, Stand van zaken TSO, Stand van Zaken Quickscan-PSA, Schoolgids 2022-2023,
Schoolbegroting 2022-2023, Formatie 2022-2023, Lestijdenplan/ notulen vorige vergadering/
MR Activiteitenplan 2021-2022, Zorg/SOP Intern Begeleiders/ Cursus MR/ Communicatie naar
ouders.
Donderdag 19 mei 2022:
Notulen vorige vergadering/ Plan van Aanpak RI&E/ TSO Beleidsplan/ Tevredenheidsonderzoek/
Splitsing deel groep 6/7 binnen de formatie 2022-2023/ MR Activiteitenplan 2021-2022,
Zorg/SOP Intern Begeleiders/ Verkiezingen / Cursus MR / Communicatie naar ouders.
 De PMR stemde in deze vergadering in met het Plan van Aanpak RI&E.
 De PMR stemde in met de formatie van een combinatiegroep 6/7.
 De MR stemde in met het TSO Beleidsplan 2022-2023.
Donderdag 23 juni 2022:
Mededelingen van de directie: Werkverdelingsplan 2022-2023, Formatieplan 2022-2023,
Taakbeleidsplan 2022-2023, Schoolgids 2022-2023, Schooljaarplan 2022-2023+NPO Jaarplan,
Jaarverslag 2021-2022, Bouw KC Scharn/ TSO Gelden 2018-2020/ Tevredenheidsonderzoek/
Notulen vorige vergadering en actiepuntenlijst/ Verkiezingen/ Communicatie naar ouders.
 De MR stemde in met de Schoolgids KC Scharn 2022-2023.
Schooljaarplan 2022-2023 + NPO-jaarplan
Het schoolprogramma NPO is toegevoegd aan het jaarplan aangezien het meeloopt in de
bestaande planningscyclus; hierdoor heeft de MR het instemmingsrecht.
 De MR stemde in met het Schooljaarplan 2022-2023 + NPO-jaarplan.
De PMR heeft ingestemd met de volgende plannen:
 Werkverdelingsplan 2022-2023.
 Formatieplan 2022-2023.
 Lestijdenplan 2022-2023.
12. Samenstelling MR 2022-2023 na verkiezingen.
Twee ouderleden van de MR waren dit jaar aftredend. Volgens het te volgen stappenplan in het
Medezeggenschapsreglement werd er een verkiezingsdatum vastgesteld en werd aan de ouders
bekend gemaakt wie de aftredende ouderleden waren. Ouders zijn, via een bericht in
SchouderCom, opgeroepen zich kandidaat te stellen.
Aangezien er een gelijk aantal kandidaten waren dan vrije zetels, werden deze twee ouders
automatisch gekozen en zijn zij vanaf het nieuwe schooljaar 2022-2023 onderdeel van de MR van
Basisschool Scharn.
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In het schooljaar 2022-2023 bestaat de medezeggenschapsraad van basisschool Scharn uit de
volgende leden:
Ouders:
Marc Roemen (voorzitter)
Guusje Marx
Maud van Eijsden
Bart Custers
Ambtelijk secretaris: Marilda Demers

Leerkrachten:
Lou Lahaije
Fabiënne van Hoorn
Carmen Ploemen
Tatiana Bruinshoofd

Maastricht, september 2022
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