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Jaarverslag (2021-2022) van de Medezeggenschapsraad van Kindcentrum De Rythmeen 
 
De MR bestaat dit jaar uit: 
 
Oudergeleding: 
Martijn Bloedjes (voorzitter) 
Jelle Abbink 
Annemarie Holtman 
 
Personeelsgeleding: 
Erwin Jongbloed (secretaris) 
Ellen Simmelink 
Berdien  Bronsvoort 
 
Metteke de Vries (notulist) 
 
Corona/Covid 19 
Corona heeft uiteraard ook impact gehad op het schoolleven van dit jaar, waarvan ieder de gevolgen van 
heeft ondervonden. Communicatie vanuit directie is continu aanwezig geweest en daarbij is het protocol van 
de PO-Raad leidend geweest.  
 
De MR is dit schooljaar gestart met een fysieke vergadering en moest daarna weer overstappen naar online 
vergaderen via Microsoft Teams. Gelukkig konden de laatste vergaderingen weer fysiek plaatsvinden. 
 
NPO (Nationaal Plan Onderwijs, de NPO-gelden) 
Doordat leerlingen veel thuis hebben gezeten tijdens Corona is er een leervertraging opgetreden bij sommige 
leerlingen. Hiervoor heeft de overheid het NPO in werking gesteld. De MR heeft instemmingsrecht m.b.t. de 
NPO-gelden en dit onderwerp is regelmatig besproken tijdens vergaderingen. Het betrof dan de inhoud en de 
status van uitvoering hiervan.   
 
Het schooljaar 2021-2022, maar ook het volgende schooljaar worden deze gelden o.a. ingezet op begrijpend 
lezen (schoolbreed) en het leerstofjaarklassensysteem. Dit laatste betekent géén combinatiegroepen, wat 
anders wel het geval zou zijn geweest.  
Bij de start van het schooljaar 2022-2023 zal er vanuit stichting Zinder een verantwoording komen n.a.v. de 
ingezette gelden van schooljaar 2021-2022. 
 
Nieuwe schoolleider 
In verband met de pensionering van Frank is de MR nauw betrokken geweest bij het aanstellingsproces van de 
nieuwe schoolleider. Onder leiding van Yvonne de Haas en Karin Steghuis is er een 
benoemingsadviescommissie (BAC) opgesteld met leden vanuit de MR, maar ook uit het team van 
Kindcentrum de Rythmeen. Ook de Looschool en Dorpsschool hebben leden aangedragen. Er is in 
samenspraak met alle MR-leden een wervingsprofiel opgesteld en ingebracht. Na een zorgvuldig verlopen 
procedure is Manon Schaap aangesteld.  

http://www.rythmeen.nl/
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Parro 
Via diverse kanalen kwamen er opmerkingen/suggesties/klachten/tips etc. over het gebruik van de Parro-app.  
De MR heeft dit opgepakt en in samenspraak met het gehele team een Parro-beleid opgesteld. Dit zal in het 
nieuwe schooljaar uitgerold gaat worden.  
 
Schoolplein 
Het schoolplein wordt niet alleen gebruikt onder schooltijd, maar ook daarbuiten. 
Helaas is er ook sprake van vandalisme etc. Door middel van de Buiten-Beter-app (reparatie speeltoestellen 
e.d.) is er al veel hersteld. Er is bezoek geweest van gemeentewerkers om zand en dergelijke aan te vullen. 
Tegen het vandalisme is via Dorpsplatform Bathmen de wijkagent geattendeerd en worden er extra 
surveillance rondes gereden. Daarnaast zit nu in de koker dat er jongerenwerkers ingeschakeld gaan worden 
om door in gesprek te gaan om dit vandalisme een halt toe te roepen. Vanuit school is er nog een 
mogelijkheid voor het inzetten van camera toezicht.  
 
MR samenstelling 
Er hebben zich geen ouders voor de oudergeleding verkiesbaar gesteld naast Annemarie Holtman (huidige lid 
oudergeleding). Voor de oudergeleding zijn er daarom geen verkiezingen uitgeschreven in juni 2022. 
Annemarie zal nog een termijn van drie jaar in de MR zitting nemen. Via de Parro-app is dit medegedeeld aan 
alle ouders en verzorgers. 
 
Bij de personeelsgeleding zijn er geen mutaties voor het schooljaar 2022-2023 
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