
 
Jaarverslag van de MR van Basisschool Lindenhage schooljaar 2021-2022 
 
Inleiding 
Hierbij presenteert de Medezeggenschapsraad van basisschool Lindenhage het jaarverslag 
over schooljaar 2021-2022. Als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten heeft de 
Medezeggenschapsraad (MR) ook het afgelopen schooljaar samen met de directie overleg 
gepleegd over de gang van zaken op onze school. De MR acteert hierbij als officieel 
adviesorgaan met rechten en plichten die zijn beschreven in de in de Wet op de 
Medezeggenschap in het onderwijs.  
De Medezeggenschapsraadvergaderingen en verslagen zijn openbaar.  
De MR heeft ervoor gekozen in dit verslag niet alle onderwerpen uit te werken, maar het 
een meer samenvattend karakter mee te geven.  
De belangrijkste reden hiervoor is de wens de leesbaarheid en dus de toegankelijkheid te 
bevorderen. Voor detailinformatie wordt verwezen naar de notulen van de reguliere 
MR-vergaderingen (ter inzage in de directiekamer) en/of naar de MR leden. 
 
Waar houdt de MR zich o.a. mee bezig 
Afgelopen schooljaar heeft de MR zich ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de school, het beleid, het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Dit 
schooljaar was opnieuw door de corona een bijzonder jaar. De MR heeft in het afgelopen 
schooljaar dan ook proactief meegedacht over zaken op school rondom dit virus.  
Tot de hoofdtaken van de MR behoren o.a. het advies geven over en/of instemming 
verlenen aan beleidszaken. 
Een lid uit de oudergeleding (Anky van Alst) heeft deelgenomen aan de GMR, de 
gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van LiemersNovum. De GMR behartigt 
bovenschoolse zaken op stichtingsniveau van LiemersNovum.  
 
Samenstelling medezeggenschapsraad 
In het afgelopen schooljaar (2021-2022) bestond de MR namens de oudergeleding uit:  

- Anky van Alst   voorzitter GMR + voorzitter MR 
- Christel Rombouts 
- Marc Gabriëlse  
- Paul Buurman 

We nemen dit schooljaar afscheid van Christel Rombouts. Haar plek wordt overgenomen 
door Mark Kruisman.  
 
Namens de personeelsgeleding uit: 

- Patrick Lubach 
- Nienke Feenstra 
- Ria Kingma 
- Celine van den Berg 

 
Medezeggenschapsraad Lindenhage  
Platanenlaan 3  
6903 DK, Zevenaar 
tel:  0316-523639 
mr@lindenhage.nl 
 



We nemen dit schooljaar afscheid van Ria Kingma. Haar plek wordt overgenomen door 
Sandra Kruys. 
 
Namens de directie van de school waren bij de MR-vergadering om beurten aanwezig: 

- Dorien Scholten (tot januari) 
- Inge Westerdijk (vanaf januari) 
- Wim Joosten  
 

Bijeenkomsten 
In het schooljaar 2021-2022 is de Medezeggenschapsraad zeven keer bijeengekomen,  
te weten op: 

➢ 29 september 2021 
➢ 15 november 2021 
➢ 13 januari 2022 (online via Microsoft Teams) 
➢ 22 februari 2022 
➢ 7 april 2022  
➢ 31 mei 2022 
➢ 18 juli 2022 

 
Beknopt overzicht van de door de MR besproken punten 
Naast mededelingen uit het bestuur, MT, BOV en het team, zijn de volgende onderwerpen 
tijdens de MR-vergaderingen aan de orde geweest en heeft de MR hierover meegedacht, 
advies gegeven of mee ingestemd: 

- Nieuwe administratief medewerkster en nieuwe adjunct-directeur 
- IKC vorming en de rol van de MR binnen een IKC 
- Naschools aanbod IKC platanenlaan  
- NPO gelden; de stand van zaken van hoe deze worden besteed 
- Inloopweken en koffiemomenten  
- Stand van zaken rondom corona 
- Meerjarenbegroting  
- Communicatieplan van de MR d.m.v. bijvoorbeeld (nieuws)brieven en berichten via 

SocialSchools 
- Groepsindeling schooljaar 2022-2023 en formatie 
- Vertrek IKC directeur en deelname aan de benoemingsadviescommissie (BAC) voor 

een nieuwe IKC directeur 
- Werving nieuw lid oudergeleding 

 
Tot zover dit jaarverslag 2021-2022 van de Medezeggenschapsraad van Basisschool 
Lindenhage. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit jaarverslag of 
andere dingen kwijt willen, neemt u dan gerust contact met ons op 
(mr.lindenhage@liemersnovum.nl). 
 
Namens de Medezeggenschapsraad van basisschool Lindenhage, 
 
Celine van den Berg 
Secretaris MR 
Juli 2022 


