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Inleiding 
 
De medezeggenschapsraad van obs Het Slingertouw is dit schooljaar zes keer regulier in 
vergadering bijeengeweest, te weten op: 
15 september en 25 november 2021.  
17 januari, 10 maart, 19 april en 14 juni 2022. 
De zakelijke ouderavond op 5 oktober 2022, een gezamenlijke avond van 
medezeggenschapsraad en oudervereniging, heeft niet fysiek plaatsgevonden, maar is via de 
mail gegaan. 
Directeur Keimpe Strikwerda was als adviseur/gast bij vier vergaderingen aanwezig. 
 
Op 14 juni 2022 was Ilona Hoeksma, namens de werkgroep MijnRapportfolio, te gast om een 
presentatie te geven. Dit naar aanleiding van een vraag tijdens het inspectiebezoek of ouders 
goed zicht hadden op de voortgang van hun kind. 
 
De bijeenkomsten van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn door een 
vertegenwoordiger van onze medezeggenschapsraad bezocht.  
Voor dit schooljaar was dat Jasper van Zellingen. 
De (G)MR-cursus was dit jaar op 15-11-2021 en vanwege de coronamaatregelen online. 
 
Inspectie 
Op 23 november 2021 heeft de inspectie een bezoek aan school gebracht om te onderzoeken 
of Het Slingertouw recht zou hebben op het predicaat ‘Goed’. MR-leden zijn door de inspectie 
daarbij ook uitgenodigd voor een gesprek.  
 
Bezoek Raad van Toezicht 
Leden van de RvT hebben op maandag 30 mei een bezoek gebracht aan het Slingertouw voor 
een rondleiding en een informeel gesprek met team en een tweetal MR-leden. Mark Hoefman 
en Suzanne Pieters waren namens de oudergeleding aanwezig, Monique namens de 
teamgeleding. 
 
Samenstelling medezeggenschapsraad 
 
De samenstelling van de medezeggenschapsraad in 2021-2022: 
 
Namens de ouders: Namens het team: 
- Mark Hoefman, voorzitter - Feline Dijk 
- Suzanne Pieters - Petra Klijnstra 
- Marianne Sijpersma - Monique de Wit 
- Jelske van der Veen - Sharita Dhanes, secretaresse 

 
Administratieve ondersteuning: Alied Huisinga 
 
Aan het eind van het schooljaar was Mark Hoefman van de oudergeleding aftredend. Na een 
oproep in het ouderportaal voor nieuwe ouderleden kwamen er drie aanmeldingen binnen, 

Jaarverslag van de medezeggenschapsraad  
van obs Het Slingertouw 2021-2022 



 
reden om in de eerste week van juni verkiezingen uit te schrijven. Daniël Reekers kreeg de 
meeste stemmen en is m.i.v. 1 augustus 2022 benoemd als nieuw MR-lid. 
Bij de teamgeleding werd Sharita Dhanes vervangen door Annemarije van der Molen. 
 
Behandelde onderwerpen 
 
Speerpunten 
De geplande aandachtspunten van de MR voor dit schooljaar waren: 

1. Schooljaarplan 2021-2022 
2. Promotie MR bij de ouders van de school 
3. Ouderavond april 2022 

Ad 1: 
Het jaarplan is iedere vergadering geagendeerd om de vinger aan de pols te houden wat 
betreft de voortgang en doelen van de plannen die werden aangegeven. Of de directie of een 
MR-teamlid hield de MR-leden op de hoogte. 
Ad. 2: 
Oudergeleding wil ouders meer betrekken bij de MR-zaken door vaker wat te publiceren op de 
sociale media. Contactpersoon voor de MR is Jelske van der Veen geworden. 
Ad. 3: 
Op dinsdag 5 april is door de MR een ouderavond georganiseerd. Gastspreker was Marike van 
Berkhuysen. Onderwerp: Mondigheid, van valkuil naar mondigheid. 
De ongeveer 50 aanwezigen die avond waren erg enthousiast over de lezing. 
 
Overige zaken die aan de orde zijn geweest: 

• Verkeersveiligheid rondom school 
• Brief van een ouder betr. het thuishouden van groepen i.v.m. corona 

 
Jaarverslag MR 2020–2021 
Het MR-jaarverslag 2020-2021 is goedgekeurd en gepubliceerd op website en ouderportaal 
van de school.  
 
Instemming/advies 
Schooljaarplan 2021-2022: instemming verleend. 
Vakantierooster 2022-2023: positief advies. 
Meerjarenbegroting 2022-2025: positief advies. 
Schoolgids 2021-2022: instemming verleend. 
 
Mededelingen obs Het Slingertouw 
Elke vergadering werden actuele, schoolse zaken besproken en toegelicht door directie of MR-
teamlid. Enkele van die zaken: 
 
• Personeel: wijzigingen, afwezigheid en vervanging 
• Formatie en groepenindeling volgend schooljaar 
• MFA De Spil, huisvesting beide scholen 
• Inspectiebezoek 
• Genomen maatregelen i.v.m. het coronavirus 
 
Mededelingen leerlingenraad 
De MR werd iedere vergadering op de hoogte gehouden van zaken die speelden in de 
leerlingenraad. 
 
Besteding MR-gelden 
Uitgaven dit schooljaar waren attenties en de kosten voor de ouderavond.  
Eind van het schooljaar zat er nog een bedrag van € 1.076,21 in de MR-kas. 
 
 
Heerenveen, september 2022, Alied Huisinga  


