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In het afgelopen schooljaar heeft de medezeggenschapsraad (MR) zesmaal vergaderd (In 
2021 was dit op 29 september en 24 november 2021; in 2022 op 19 januari 2022, 17 maart 
2022, 31 mei 2022 en 29 juni 2022). Dit betekent dat de MR-leden ongeveer eens in de 8 
weken bij elkaar zijn geweest voor overleg. Aan het begin van het schooljaar is een 
vergaderplanning gemaakt die op de website staat vermeld, zodat belangstellenden deze 
openbare vergadering desgewenst kunnen bijwonen. Van elke vergadering is een notulen 
gemaakt, welke terug te lezen is op de website van de school.  

De MR bestaat uit 4 leden, voor het schooljaar 2021/2022 waren dit: 
2 leden van de Personeelsgeleding: Inge Gruiters (secretaris) en Agnes Bok; 
2 leden vanuit de Oudergeleding: Michelle Brems (voorzitter), Marjo van Raaij wie later werd 
vervangen door Folkert Miedema 
De directeur van de PWA-school, Jacqueline van Meeteren, is ook altijd aanwezig tijdens de 
vergaderingen.  
 
Gedurende schooljaar 2021/2022 zijn diverse onderwerpen in MR-vergaderingen aan de 
orde gekomen. 
 
Klassenindeling 
Het schooljaar 2120/2022 ving aan met 95 leerlingen welke in overeenstemming met de 
gebruikelijke combinatiegroepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 zijn ingedeeld. De klassenindeling was 
duidelijk met een evenredig aantal leerlingen en werd door ouders met tevredenheid 
geaccepteerd.  
 
Personeel 
Na een schooljaar dat werd gekenmerkt door de Coronapandemie, waren wij in de hoop 
dat schooljaar 2021/2022 in het teken zou staan van herstel. Helaas konden de twee 
leerkrachten die in het voorgaande schooljaar waren getroffen door de pandemie en te 
kampen hadden met door long-COVID nog niet na de zomervakantie terugkomen. Door het 
team is op zoek gegaan naar manieren om het werk van de leerkrachten op te vangen, 
hierbij werd gebruik gemaakt van invallers en flexibele inzet van leerkrachten en 
onderwijsassistenten. Daarnaast hebben wij Sara Albertoe welkom mogen heten op de PWA 
om het team te versterken.  
 
(Her)benoeming MR personeelsleden 
Marjo die het jaar aanving als voorzitter en lid van de oudergeleding kwam in dienst van 
SOOLvA en kon daardoor geen lid blijven van de MR. Haar positie in de MR namens de 
oudergeleding is door Folkert Miedema overgenomen, Michelle Brems is aangewezen als 
voorzitters. 
Gelukkig kon de positie van Marjo in de GMR wel gehandhaafd blijven.   
 
Voortgang jaarplannen 
Gedurende het schooljaar is in de MR de voortgang van de diverse jaarplannen besproken 
die in lijn zijn met voorgaande jaren en ook met externe experts zijn getoetst. Ontwikkelingen 
op het gebied van een rekenen en begrijpend lezen blijven een aandachtspunt. 
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Continurooster 
Met de komst van Corona is voor praktische redenen overgegaan naar een continutooster. 
Nadat er een enquête is gehouden waaraan 90% van de gezinnen hebben deelgenomen is 
met ruime meerderheid van 82% gekozen voor de formele invoering hiervan vanaf dit 
schooljaar. De MR heeft n.a.v. de resultaten van de enquête ingestemd met deze 
verandering. 
 
Begroting 2020 
NPO (nationaal programma onderwijs) gelden werden door de overheid beschikbaar 
gesteld om leerachterstanden n.a.v. Corona aan te pakken. Deze gelden, in totaal €47.000 
zijn onder andere gebruikt t.b.v. een nieuw rekenpakket, onderwijsassistenten en het 
beschikbaar maken van vakdocenten (Engels en muziek). Desondanks waren de personele 
lasten, gedreven door Corona-gerelateerde vervangingen, van dermate gewicht op de 
begroting dat het financiële balans van de PWA negatief was. Op stichting niveau kon dit 
gelukkig opgevangen worden. Gezien de PWA-school onderdeel is van SOOLvA is de 
positieve positie van deze laatste leidend. De overige posten op de begroting verschillen 
nauwelijks van voorgaande jaren.  
 
Schoolgids 
De schoolgids heeft een grondige herziening gehad en een overzichtelijker format 
gekregen. De MR heeft de inhoud van de schoolgids kunnen doornemen en deze is akkoord 
bevonden.  
 
Corona-crisis 
Waar we gehoopt hadden de coronapandemie achter ons te laten, werd 2021/2022 
wederom een door beperkingen getroffen schooljaar. Einde November 2021 namen 
besmettingen toch dermate toe dat verscherpte maatregelen moesten worden getroffen. 
Gelukkig kon de school wel grotendeels open blijven en gold de thuiswerksituatie enkel in de 
dagen voorafgaand de kerstvakantie (wat resulteerde in een extra lange vakantie) en voor 
uitzonderlijke gevallen. 
Eind januari werden de quarantainemaatregelen weer iets versoepeld te kunnen worden en 
in maart konden we voor het eerst in twee jaar de corona tijd écht achter ons laten. Ouders 
waren (in beperkte mate) weer welkom op school, voor de kleuterklassen was deze 
mogelijkheid heel fijn. Kinderen van groepen 3-8 konden weer LOL gesprekken voeren, maar 
ook contact tussen de kinderen van verschillende klassen kon na lang weer plaatvinden.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de MR van de PWA-school Eethen,  
 
 
Michelle Brems 
Voorzitter 


