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3350 CB  
Papendrecht 
 
Samenstelling en taakverdeling 
De medezeggenschapsraad (hierna MR) is als volgt samengesteld: 
Elco Ebbers                           Voorzitter    oudergeleding 
Geert de Vries              Plaatsvervangend voorzitter oudergeleding 
Walter van Berkel              GMR     oudergeleding 
Yvonne Slingerland             Lid                oudergeleding 
Jan van Beuzekom              Secretaris                          personeelsgeleding 
Mirjam van den Berg  GMR                personeelsgeleding 
Ingrid Nelemans              Notulist                personeelsgeleding 
Cisca Trapman              Lid                personeelsgeleding 
 
In de loop van het jaar 2022 is Marianne Molle afgetreden en opgevolgd door Cisca 
Trapman. 
 
Vergaderdata 
De vergaderingen hebben plaatsgevonden op de volgende data: 
25 januari 2022; 
22 maart 2022; 
17 mei 2022; 
21 juni 2022; 
27 september 2022; 
22 november 2022. 
 
De vergaderingen hebben meestal plaatsgevonden op locatie Moerbeihof.  Namens 
de directie zijn Wilco Heijkoop en Cent den Haan een gedeelte van de vergadering 
aanwezig geweest. 
  



Besproken zaken 
De MR heeft diverse stukken en voorstellen van de directie en/of het bestuur 
bestudeerd. Hierover is advies gegeven of instemming verleend. 
De belangrijkste onderwerpen waren: 
 

Formatieplan 

In het formatieplan staan de uitgangspunten van het formatiebeleid beschreven. 
Hierin staat bijvoorbeeld welke taken er binnen de school zijn en hoeveel uren 
hiervoor beschikbaar zijn op grond van (o.a.) het leerlingenaantal. Daarnaast wordt 
de bekostiging van de formatie verantwoord in dit plan. 
 
Corona 
Als MR hebben we geprobeerd om de ontwikkelingen rond corona en de steeds 
wissende maatregelen vanuit de overheid te volgen. We signaleren dat er vanuit de 
directie regelmatig contact is met de GGD, er zijn toch regelmatig school-  
en thuissituaties van leerlingen die vragen oproepen. In de loop van het jaar merken 
we gelukkig dat de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden en dat er minder 
collega’s en kinderen ziek worden. 
 
NPO 
De MR heeft meegedacht en controle uitgeoefend op de gang van zaken m.b.t. de 
werkdrukgelden die vanuit het ministerie beschikbaar gekomen zijn. Aanvankelijk 
signaleren we met elkaar, directie en MR, dat het tot nu toe niet allemaal uitblinkt in 
duidelijkheid, er moet bij elke geldstroom een motivatie zitten, een aantal termijnen 
waarbinnen gereageerd moet worden is onbekend of zeer krap. We zullen 
voorzichtig moeten zijn met het aanbieden van arbeidscontracten en ook elke keer 
moeten afwegen of de stappen die we nemen binnen onze visie passen. 
Eigenlijk zijn er geen nieuwe ontwikkelingen meer te melden. Het 
leerlingenaantal loopt echter nog terug, de NPO gelden zullen rap afgebouwd 
worden, met als gevolg dat de begroting voor 2024 een hele puzzel zal worden. 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage wordt stichtingsbreed bepaald. Een rondgang door de scholen van 
onze stichting, mede op initiatief van de GMR, levert een wisselend beeld op. Elke 
school is vrij in het kiezen welke activiteiten worden gesteund door de vrijwillige 
bijdrage van de ouders. Hoewel de OR van onze school aangeeft eigenlijk geld tekort 
te komen om alle activiteiten uit de Ouderbijdrage te bekostigen wordt het bedrag in 
ieder geval dit cursusjaar niet verhoogd en blijft dit, op vrijwillige basis €22,50 per 
kind. Er is binnen de GMR geen draagvlak om een hogere ouderbijdrage te gaan 
vragen. 

Informatiegids 

De informatiegids van ons CKC Prins Florisschool is in de loop der jaren qua 
informatie behoorlijk gegroeid en inmiddels achterhaald. De directie heeft een nieuw 
format van de PO-raad waarmee men aan de slag gaat. Aan het einde van het jaar 
maken we als MR kennis met een voorzichtige format van de nieuwe schoolgids. 



Taakbeleid 
Sinds vorig jaar heeft de directie de knip gezet in het taakbeleid. Het taakbeleid loopt 
nu van 1 oktober tot 30 september en loopt dus niet parallel aan een schooljaar. De 
meeste leerkrachten hebben ondertussen hun handtekening gezet onder hun 
taakverdeling voor het huidige cursusjaar. 
 
Communicatie 
Als speerpunt van de MR hebben we dit schooljaar weer gekozen voor een optimale 
communicatie tussen directie en MR, zodat ook de diverse geledingen binnen onze 
school daar hun voordeel mee kunnen doen. Als personeelsgeleding ligt er ook weer 
een afspraak om met de directie rond de tafel te gaan zitten. 
 
Overige stukken en documenten 
De MR heeft diverse stukken en documenten gelezen en indien nodig hier vragen 
over gesteld of suggesties voor verbetering gegeven (Onderwijskundig jaarplan, 
Oudertevredenheidsonderzoek, Schoolgids, Schoolondersteuningsprofiel, concept 
schoolvakanties) 
 
Papendrecht, januari 2023 
 
 

Elco Ebbers    Jan van Beuzekom 
Voorzitter                Secretaris 
 


