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De samenstelling van de MR 

Personeelsgeleding: 

Evelien Steenvoort 

Ilse Rensen 

Inge van der Aa 

Minke Dirksen (secretaris) 

 

Oudergeleding: 

Pauline Cobussen 

Stefan van Dierendonck 

Wilbert Elings 

Wilco Verberk (voorzitter)  

 

De gevolgde scholing 

In het schooljaar 2021-2022 is er door bovengenoemde MR-leden geen aanvullende scholing 

gevolgd. 

 

Het overleg met het bestuur en de achterban 

De Medezeggenschapsraad is steeds geïnformeerd en in gesprek geweest met het 

managementteam van de Lanteerne, bestaande uit José Berndt (directeur) en Ria Kocken (adjunct-

directeur). 

 

De behandelde onderwerpen 

 

Eerste vergadering 

Op maandag 6 oktober 2021 heeft de Medezeggenschapsraad (MR) haar eerste vergadering gehad. 

Er is gesproken over de volgende onderwerpen:  

- Er zijn subsidies vanuit het ministerie voor twee jaar toegekend. Dit zijn de zogenaamde Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO)-gelden, bedoeld om eventuele vertragingen door Corona aan te 

pakken en onderwijsontwikkelingen/ professionalisering door te zetten. Het laatste deel van 

afgelopen schooljaar zijn wij als MR al meegenomen in de te maken keuzes van de school om deze 

gelden in te zetten. We hebben uiteraard gekeken hoe deze gekozen interventies bijdragen aan het 

jaarplan 2021-2022, de doelen hiermee kunnen bewerkstelligen. De gelden zullen daarom besteed 

worden aan:  

o Professionalisering taal (lezen en spelling), rekenen, hoogbegaafdenonderwijs, duiden van data, 

zelfverantwoordelijk leren  

o Extra begeleiding in groepjes voor taal, rekenen, ontwikkeling zelfvertrouwen  

o Extra onderwijsassistent  

o Ontwikkeling natuurpad  

o ICT  



- De dreiging van het lerarentekort. Voor Corona was de invalpool al schaars ingekleed. Er zitten op 

dit moment nog minder mensen in de invalpool. Het is en blijft een spannende tijd als het gaat om 

bemensing van de stamgroepen!  

 

Tweede vergadering 

Op dinsdag 23 november 2021 heeft de Medezeggenschapsraad (MR) haar tweede vergadering 

gehad. Dit is een besloten vergadering geweest. Er is gesproken over de volgende onderwerpen:  

- Het MT heeft de MR geïnformeerd t.a.v. de meerjarenbegroting. Ook hierin merken we o.a. een 

toename van de energiekosten. In de begroting zijn ook de NPO gelden en werkdrukmiddelen 

opgenomen.  

- Momenteel bestaat ook in het onderwijs krapte op de arbeidsmarkt. Conexus heeft hiertoe een 

noodprotocol vervanging leerkrachten opgesteld. Dit protocol is met de MR doorgesproken.  

- De stand van zaken m.b.t. Corona is besproken. We werken in cohorten om besmettingen zoveel 

mogelijk te voorkomen.  

 

Derde vergadering 

Op maandag 17 januari 2022 heeft de Medezeggenschapsraad (MR) haar derde vergadering gehad. 

Er is gesproken over de volgende onderwerpen:  

- Het MT heeft de MR geïnformeerd t.a.v. de unitontwikkeling. Zes jaar geleden zijn we met het 

werken en leren in units begonnen. Op studiedagen komt de ontwikkeling van units jaarlijks op de 

agenda, zo ook op de studiemiddag van 12 januari 2022. We zien kinderen werken groeien op 

emotioneel, sociaal en/of cognitief gebied, mede door ontwikkeling van de units. Voorbeelden 

hiervan zijn dat kinderen de overgang naar een volgende bouw als minder spannend ervaren en dat 

het werken op het wereldplein en de gezamenlijke vieringen meer verbinding en diepgang krijgen. Er 

wordt beter afgestemd op de onderwijsbehoeftes van kinderen. De stamgroepleerkrachten ervaren 

meer verbinding binnen de school door versterkte samenwerking en groeps-en kindbesprekingen 

binnen de unit. Daarentegen moet gewaakt worden voor verlies van contact binnen de bouwen en 

het ontstaan van verschillen tussen units.  

- Het MT heeft de MR middels de managementrapportage geïnformeerd t.a.v. de voortgang van de 

ontwikkeldoelen zoals geformuleerd in het jaarplan. Aan het einde van dit schooljaar volgt de 

eindevaluatie en het daaruit voortvloeiende jaarplan 2022-2023. 

- De MR heeft een enquête uitgezet om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de achterban en 

het functioneren van de MR. 

 

Vierde vergadering 

Op woensdag 16 maart 2022 heeft de Medezeggenschapsraad (MR) haar vierde vergadering van dit 

schooljaar gehad. Er is gesproken over de volgende onderwerpen:  



- Het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad is opnieuw bekeken. De laatste 

aanpassingen worden momenteel gemaakt. We communiceren wanneer de gefinaliseerde versie 

beschikbaar is op de website van de Lanteerne.  

- Het MT heeft de MR in het gesloten gedeelte geïnformeerd t.a.v. de kwaliteitszorg en het 

formatieplan.  

- In februari heeft de MR een enquête uitgezet. De resultaten hiervan worden nog grafisch in beeld 

gebracht, geanalyseerd en op een later moment met u gedeeld. Wij kunnen wel al concluderen dat 

de medezeggenschapsraad onvoldoende zichtbaar is voor ouders en leerkrachten. Via de website 

zullen we daarom meer informatie over de MR beschikbaar stellen. Zoals informatie over de leden 

en notulen van de openbare delen van de vergaderingen.  

- De zittingstermijnen van enkele personeels- en ouderleden van de MR lopen af. Enkelen van hen 

stellen zich herkiesbaar. Binnenkort ontvangt u meer informatie met betrekking tot de MR-

verkiezing.  

 

Vijfde vergadering 

Op donderdag 19 mei heeft de Medezeggenschapsraad (MR) haar vijfde vergadering van dit 

schooljaar gehad.  Er is gesproken over de volgende onderwerpen:   

• Proces jaarplan: Het moment van vergaderen valt in de periode van afname toetsen 

leerlingvolgsysteem. Na analyse van ook deze gegevens en de po-eindtoets nog niet (volledig) 

bekend wordt evaluatie afgrond en nieuwe jaarplan opgesteld. Duidelijk is dat het rekenonderwijs 

komend schooljaar extra focus krijgt in verband met keuze nieuwe methode. De studiedagen van het 

team worden hierop gericht. Er zal worden samengewerkt met een rekendeskundige, die met 

behulp van de NPO-subsidie ingezet wordt. Onderzoek naar nieuwe rekenmethode is reeds 

opgestart, onderzoek naar methodiek wat het beste aansluit bij ons onderwijs.  

• De NPO-subsidie is op diverse onderdelen geëvalueerd en ook in het volgende schooljaar ingezet 

ter ondersteuning van leerkrachten en leerlingen. Voor de extra ondersteuning worden bevoegde 

leerkrachten uit het eigen team ingezet en gaan we verder met een aantal reeds ingezette experts 

van buiten.  

• Formatieplan: de puzzel is bijna rond. Door de regels rondom de inzet van de NPO-subsidie was dit 

soms lastig. Enkele collega’s die parttime werken, hebben aangegeven tijdelijke uitbreiding van hun 

contract te willen.  

• Huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement (HR) van de MR kon nog niet formeel 

worden vastgesteld. Er zijn wijzigingen in de Wet op primair onderwijs, waardoor verwijzingen uit 

het huishoudelijk reglement onjuist zijn. Dit wordt aangepast alvorens het HR wordt vastgesteld en 

op de website wordt gepubliceerd.  

• MR-enquête: op basis van de resultaten van de afgenomen enquête hebben wij het verbeteren 

van de zichtbaarheid van de MR als eerste speerpunt gekozen. Zie bijlage.  

 

 

 



Zesde vergadering 

Op woensdag 22 juni 2022 heeft de Medezeggenschapsraad (MR) haar zesde vergadering van dit 

schooljaar gehad.  Er is gesproken over de volgende onderwerpen:   

• Leden van de MR  

Hilde Pelgrum-Dijkerman treedt per schooljaar 2022-2023 toe als nieuw lid van de oudergeleding 

van onze medezeggenschapsraad. Zij stelt zichzelf graag aan jullie voor: ‘Ik ben Hilde, moeder van 

Wies. Zij is op dit moment tweedejaars in de Vlinders binnen de Boomhut. In december zal onze 

andere dochter Jet starten op de Lanteerne. Vanuit mijn werk als orthopedagoog werk ik met 

kinderen met leerproblemen en ontwikkelingsproblemen. Ik verheug me erop om bij te kunnen 

dragen aan de driehoek ouders, leerkracht en directie om een zo optimaal mogelijke omgeving te 

creëren waarin de kinderen zich op hun eigen wijze met hun behoeftes/interesses in een veilige 

(leer)omgeving kunnen ontwikkelen.’ Binnen de personeelsgeleding verwelkomen we Anne van 

Hout als nieuw lid van de MR. ‘Ik ben Anne, werkzaam op de Lanteerne als leerkracht. De afgelopen 

8 jaar heb ik samengewerkt met de Vlinders en vanaf komend schooljaar ben ik werkzaam bij de 

Sterrenkijkers. Ik kijk er naar uit om in de MR samen te kijken naar de ontwikkeling van ons 

onderwijs. We nemen afscheid van Wilco Verberk (oudergeleding) en Ilse Rensen 

(personeelsgeleding). We bedanken hen beiden voor hun grote inzet voor de MR en daarmee de 

Lanteerne in de afgelopen jaren! Pauline Cobussen volgt Wilco op als voorzitter van de MR.  

• PO-eindtoets  

De score van de Lanteerne op de PO Eindtoets ligt boven de landelijk gemiddelde score. De 

Lanteerne wordt gekenmerkt door een laag wegingsgetal en een hoog spreidingsgetal. Dit maakt het 

stellen van verrijkte doelen en een goede differentiatie in de stamgroepen belangrijk. Hieraan 

koppelen we ook steeds onze ambities en de inrichting van ons onderwijs. We mogen hoge 

verwachtingen formuleren. De extra investeringen op taalaspecten als spelling-lezen-en rekenen 

zien we dan ook in de eindtoets in positieve zin terug. Landelijk wordt geconstateerd dat de 

leerontwikkeling van veel kinderen vertraagd verloopt, ten gevolge van de coronabeperkingen. Dit is 

met name zichtbaar op rekengebied, waar de hiërarchische opbouw en instructie een belangrijke rol 

spelen. • Formatieplan De formatie is rond en in het schooljaar 2022-2023 zijn alle stamgroepen 

bemenst. Deze bemensing is reeds met u gedeeld in Weekbulletin 37.  

• Jaarplan en tevredenheidsonderzoek  

Binnen het jaarplan van de Lanteerne is de focus gelegd op het verbeteren van het didactisch 

handelen van de leerkrachten. Dit vormt de kern van onze studiedagen, scholing en lesbezoeken. 

Voor rekenen wordt een nieuwe lesmethode uitgezocht. Verschillende mogelijkheden worden 

verkend en in beeld gebracht. Voor januari 2023 wordt een keuze gemaakt, zodat met de 

nieuwgekozen methode een pilot gedraaid kan worden. Enkele gestelde doelen zijn in het jaarplan 

2022-2023 herhaald opgenomen. Deze doelen vragen meer tijd om behaald te worden. Dit 

schooljaar is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ouders, kinderen en leerkrachten. Het 

interpreteren van de resultaten van kinderen leverde nog vragen op. Dit onderwerp komt daarom 

terug op de volgende vergadering.   



Bijlage 

Eerste resultaten Medezeggenschapsraad Enquête 2022 
 
Eind januari heeft de Medezeggenschapsraad (MR) een enquête gehouden onder de ouders 
en het personeel van De Lanteerne. Dit was voor het eerst en onze doelen waren helder: 
luisteren naar de achterban en onze zichtbaarheid vergroten. Beide doelen zijn wat ons 
betreft ruimschoots behaald. Nog nooit hadden we in drie weken tijd zoveel input gekregen. 
Heel waardevol! 
 

Hoeveel mensen reageerden? 
92 keer is het formulier ingevuld (dit is ± 19,5% van de bevraagde populatie). 30 mensen 
hebben in eigen woorden een reactie achtergelaten. Vooral in de opmerkingen zien we veel 
overeenstemming.  
 

Wat was het favoriete antwoord? 
We hebben dankzij Excel een exact overzicht van het totaal aantal gegeven reacties. Dat 
waren er 605. Hiervan heeft 51% gekozen voor Weet niet. De meeste ouders en 
leerkrachten zijn niet op de hoogte van de leden, taken, werkzaamheden en wensen van de 
MR. In veel reacties lezen we hetzelfde, zoals in de woorden van deze respondent: “Ik weet 
echt niks van de MR, wie daarin zitten etc. Of ze met die onderwerpen bezig zijn weet ik ook 
echt niet.” 
 

Hoe scoorde de MR op de zeven hoofdvragen?  
We hebben alle antwoorden een waardering gegeven van 1 tot 5. De Weet niet-antwoorden 
hebben we als neutraal beschouwd, en dus goed voor een 3. Bij een score van lager dan 3 
sloeg de balans door naar negatief, bij hoger dan 3 naar positief. Dit is het resultaat: 
 

Waardering per vraag Totaalscore 

Is voldoende zichtbaar voor ouders en personeel 3.03 

Waakt voor discriminatie en kansenongelijkheid 3.21 

Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan directie 3.31 

Bevordert openheid en onderling overleg in de school 3.44 

Gaat zorgvuldig om met instemmingsrecht 3.51 

Is bereikbaar wanneer het nodig is 3.52 

Doet verslag aan de schoolgemeenschap 3.56 

 

Conclusies 
Zoals jullie zien scoorden wij het slechtst op het gebied van zichtbaarheid. Nergens behalen 
we vier sterren. Met een gemiddelde score van 3.37 scoren we niet hoog. Er is werk aan de 
winkel. Dat is onze conclusie. Jullie gaan meer van ons horen! 
 


