
 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad  

IKC Stella Nova schooljaar 2021-2022 
 

Samenstelling MR 

Personeelsgeleding: 

Hanneke Vijfvinkel (voorzitter) 

Manouk de Vries (notulist) 

Laura van der Weijden- Bilderbeek 

 

Ouder geleding: 

Patricia van der Hoek (vanaf februari 2018) 

Maaike Wilbrink (vanaf november 2019) 

Marlies van Geel (vanaf januari 2020) 

Nanon Klok (Vanaf januari 2022)+ 

 

Dit schooljaar heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de MR: Patricia 

van der Hoek is gedurende dit schooljaar uit dienst gegaan bij IKC Stella Nova en daarmee is een 

vacature ontstaan bij de oudergeleding. De verkiezingen hebben in november 2021 plaatsgevonden. 

Nanon Klok heeft in november 2021 zitting genomen in de MR.  

In het schooljaar 2021-2022 is de MR vijf keer bij elkaar gekomen voor MR-vergaderingen. Helaas is 

het i.v.m. de Cororna perikelen niet mogelijk geweest om de gedeeltelijk gecombineerde 

bijeenkomst met de Ouderraad en de oudercommissie van Partou door te laten gaan. Belangrijke 

zaken zij echter wel met elkaar gedeeld. 

 

Onderwerpen door het jaar heen: 

Sollicitatieprocedure extra directeur; 

Maaike Wilbrink (oudergeleding MR), Laura van der Weijden (personeelslid MR) en Hanneke 

Vijfvinkel (voorzitter MR) maakten deel uit van de benoemingsadviescommissie. 

 

Leerlingaantal en schoolruimteverdeling: Tijdens vergaderingen met de schooldirectie staat het 

leerlingenaantal en de schoolruimteverdeling als punt op elke agenda. Omdat er dit jaar bekend is 

geworden dat er op de bovenverdieping van het schoolgebouw een verbouwing mag plaatsvinden is 

de MR door de directie meegenomen in de informatie en plannen hierover.  

 

Citotoetsen: Het afnemen van Citotoetsen met de daarbij gemaakte afspraken is 2x dit  jaar 

besproken. Hierbij worden de resultaten en analyses gedeeld. 

 

IEP eindtoets: De uitslag van de IEP eindtoets is besproken 

 

Verkeerveiligheid: Een voortdurend terugkerend punt blijft de verkeersdrukte en de veiligheid 

rondom het schoolgebouw. Gesprekken hierover met de gemeente blijven. Het gaat hierbij zowel om 

de zijingang van het ONC als de verkeersoverlast op de parkeerplaats.  

 

Leerlingenraad: Sinds schooljaar 2018-2019 hebben wij op school een leerlingenraad. De kinderen 

van Stella Nova kunnen via de leerlingenraad hun stem laten klinken over schoolse zaken. Er zijn 

verschillende ideeën vanuit de leerlingen geopperd die serieus meegenomen kunnen worden in het 



 

 

schoolbeleid. Een terugkoppeling van de overleggen wordt gedaan aan de MR. De leerlingenraad 

wordt begeleidt door Hanneke Vijfvinkel 

 

Visietraject: Het team van Stella Nova volgt tijdens de studiedagen een visietraject. De school is de 

laatste jaren weer geroeid en er zijn nieuwe leerkrachten bij gekomen. Het blijft belangrijk om de 

visie die we als school willen uitdragen samen te blijven delen. 

 

Nationaal product onderwijs (NPO gelden):  

Algemeen: Naast alle bovengenoemde punten zijn door het jaar heen de gebruikelijke onderwerpen 

besproken, zoals de jaarplanning van de MR, de jaarplanning van het team, schoolplan, bespreken 

opbrengsten leerresultaten, de begroting voor lopend schooljaar, bijwerken van de schoolsite, 

tevredenheidspeiling leerlingen en medewerkers en de formatie voor het schooljaar 2021-2022. 

 

Schooldocument: Het schooldocument met daarbij het verhaal van de school, gemaakt door directie 

en IB, is aan de MR voorgelegd. 
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