
Jaarverslag MR Prins Willem Alexander 2021 
 

Voorwoord 
Dit jaarverslag heeft betrekking op kalenderjaar 2021. In onderstaand verslag vindt u in grote lijnen 
een samenvatting van de onderwerpen waar de MR over heeft meegedacht mbt beleid van de PWA. 
Binnen de personeelsgeleding heeft een wisseling plaatsgevonden. Dorien heeft de MR verlaten ivm 
een nieuwe baan bij een andere stichting. Esmee Nieuwenhuizen heeft het stokje overgepakt.  
 

Samenstelling en functieverdeling 
Oudergeleiding MR:  

   Henkjan Heilijgers (lid en vanaf sept 2019 voorzitter) 
 Sigrid Fredriks (vanaf september 2019) 

 
Personeelsgeleding MR:   

Hester Langelaar (secretaris vanaf september 2020) 
Dorien van den Heuvel (lid tot juni 2021) 
Esmee van Nieuwenhuizen (lid vanaf augustus 2021) 
 

 

Werkzaamheden MR 
De MR heeft in 2021 vier keer vergaderd. Hierbij zijn geen toehoorders geweest.   

 

De MR heeft goedkeuring gegeven aan:  

• formatieplan 2021-2022 

• Structurele wijziging schooltijden naar continurooster 

• Vakantierooster en aantal studiedagen 2021-2022 

• Jaarverslag en evaluatie 2020 

• Schoolondersteuningsplan 2020-2021 

• schoolondersteuningsplan 2021-2022 

• Begroting 2022 

• Verantwoording aanvullend budget 

• Verantwoording werkdrukgelden 

 

Verdieping gelden passend onderwijs 
De MR heeft zich vanuit interesse verdiept in de geldstromen mbt passend onderwijs vanuit het 
samenwerkingsverband. Hieruit is gebleken dat de stichting deze gelden verdeelt in een preventief 
zorgbudget voor de school, een gedeelte wordt toegekend aan het expertiseteam en een gedeelte 
wordt toegekend aan de school ivm arrangementen. Er is geen formele grens aan de toe te kennen 
expertise-uren of benodigde arrangementen. Hierdoor kan de school de juiste ondersteuning 
aanbieden of aanvragen.  
Nb. In november is de stichting gestart met een pilot arrangementsgelden. De geldstroom zoals 
hierboven beschreven is veranderd. Het preventieve budget is samengevoegd met het 
arrangementenbudget en opgehoogd met een bedrag per leerling. De MR is hierover geïnformeerd.  
 



NPO-budget 
In juni 2021 is vanuit het Ministerie van Onderwijs een bedrag toegekend aan alle scholen om door 
corona ontstane leervertragingen op te vangen. De school heeft hier een plan voor gemaakt. De MR 
is hierin gekend.  
 

Verantwoording van gemaakte kosten/besteding van toegekende middelen 
Er zijn dit jaar geen kosten gemaakt.  
 
Opgesteld door H. Stokman-Langelaar 
Secretaris MR RK Prins Willem Alexanderschool Ermelo 


