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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Sinne, school voor speciaal 
onderwijs te Sneek. Dit is het jaarverslag van het schooljaar 2020-2021. In dit verslag beschrijft de 
MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. 

 
Taken van de MR?  
In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgesteld dat het verplicht is als school om een 
MR te hebben. De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit 
een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de 
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, 
geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en 
raadpleging van ouders in het onderwijs. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie 
van de school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR 
alleen haar mening geven, instemming bekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten 
zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, 
formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). 
Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een 
kanaal voor ouders/ personeelsleden met vragen of opmerkingen. De MR kan hierbij gebruik maken 
van recht op overleg, initiatiefrecht en recht op informatie. 
 
Samenstelling  
Zoals aangegeven bestaat de MR uit personeelsgeleding en ouders/verzorgers. De directie maakt 
geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van 
Sinne bestaat uit 6 deelnemers; 3 vanuit de personeelsgeleding en 3 vanuit de oudergeleding  

Personeelsgeleding:  

Ø Pauline van der Zee, secretaris 
Ø Clara Poelman  
Ø Maartje Bouma-Kuipers, secretaris (tot maart 2021)  
Ø Paulien Mulder (vanaf februari 2021) 

Oudergeleding: 

Ø André Kramer, voorzitter 
Ø Mirjam Palsma 
Ø Johan Westra 

Naast de formele leden van de MR schuift de directeur (vrijwel) iedere vergadering deels aan als 
vertegenwoordiger van de directie.  

  

 

 

 

 

 

 



 

Vergaderingen  
De MR van Sinne kent in principe een 6-wekelijks vergaderschema. Er wordt op wisselende dagen 
vergaderd. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met 
actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige 
verandertrajecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen 
waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het 
schoolplan, het scholingsplan, de schoolgids, enz. De notulen van de MR zijn voor ieder personeelslid 
en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MR-leden. In de onderstaande paragraaf worden de 
belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar kort beschreven.  
 

Financieel verslag MR 
De afgelopen jaren zijn de financiën bijgehouden door de administratie van Sinne, maar vanaf 
januari 2018 loopt dit via Afas. Via Afas is het (nog) niet mogelijk om een uitdraai te krijgen van de 
gemaakte kosten. Er wordt jaarlijks een bedrag begroot en wat er over is vloeit terug naar het 
schoolbudget. Buiten het budget voor administratie, koffie/koek, bloemen en etentje als dank voor 
deelname van de ouders zijn er verder geen hoge kosten gemaakt. We zijn binnen het gestelde 
budget gebleven. 
 

Samenwerking met directie 
Er is een goede en actieve samenwerking met de directie en MR. De directie sluit elke 
vergadering kort aan om –belangrijke- mededelingen die betrekking hebben op de 
ontwikkeling binnen de school. Daarnaast is er ruimte om vanuit de MR vragen te 
behandelen en andersom vanuit directie richting MR.    
 

Onderwerpen 2020-2021  

Naast de reguliere onderwerpen zijn er een aantal andere thema's op de agenda voorbij gekomen 
afgelopen schooljaar. Hieronder volgt een korte samenvatting per thema: 

Uitruil van het SO met het VSO/ samenwerking Piet Bakkerschool 
Er hebben gesprekken plaatsgevonden over een mogelijke uitruil SO-VSO. Er is aangegeven dat 
Odyssee zich de uitruil momenteel niet kan veroorloven ook omdat de fusie met Gearhing volop 
gaande is.  

• Een vraag die vaker tijdens dit (voor) traject naar voren is gekomen: waarom niet een volledige 
fusie?  

 
Fuseren naar Odyssee is niet geheel onbespreekbaar volgens de Pietbakker. Het hangt af van een 
aantal factoren waaronder:   
1. Alles in belang van de leerling (duurzaamheid)  
2. Afstemmen binnen de regio   
Het gesprek is geëindigd dat beide partijen contact houden en de wens er is om linksom of rechtsom 
een weg te vinden om samen te komen. Het is niet helder hoe dit gaat gebeuren.   
Na de fusie met de Gearhing is er weer ruimte om te bekijken in hoeverre een samenwerking mogelijk 
is.  
 



Corona 
Afgelopen schooljaar is een bijzonder jaar geweest i.v.m. Covid-19. De school moest nogmaals een 
keer de deuren sluiten. Er werd wel noodopvang aangeboden waar een aantal leerlingen gebruik van 
hebben gemaakt, meer dan tijdens de eerste lockdown. Twee weken voor de voorjaarsvakantie is de 
school weer opengegaan voor leerlingen uit het SO.  Nu het SO weer opengaat moesten er een 
aantal Coronamaatregelen worden opgevolgd en er is besloten om in bubbels te werken. Ouders 
gaven aan dat er wisselende maatregelen worden toegepast in de taxi's, dit wordt teruggekoppeld 
naar de gemeente.  
Het VSO ging in juni weer volledig open. Er zijn veel leerlingen die niet op stage konden omdat de 
locatie dicht was i.v.m. Corona. Daarnaast is er op SINNE besloten zowel voor het SO als VSO om tot 
de zomervakantie in bubbels te blijven werken met uitzondering van nt2 onderwijs.  
 
Thuisonderwijs 
Er is hard gewerkt om het thuisonderwijs zo goed mogelijk op te starten. Uit ervaring van de vorige 
lockdown is ervoor gekozen om leerlingen van Sinne zelf op te vangen voor ouders met een vitaal 
beroep en voor kwetsbare leerlingen. Iedere groep heeft goed contact met leerlingen door 
beeldbellen en schoolwerk aan te bieden. Ook is er goed contact met de ouders/verzorgers van 
leerlingen. Besloten is om na de kerstvakantie noodopvang te bieden.  
 
Inspectie 
Oktober 2020; Inspectiebezoek Thema: thuisonderwijs tijdens de eerste lockdown. Via Teams heeft 
inspectie met de directeur, leerkrachten en leerlingen gesproken. Positief oordeel. 
Mei 2021; opnieuw inspectiebezoek alleen in het SO in het kader van een themaonderzoek gericht 
op: 

- De impact van de coronacrisis is op de leerkrachten 
- Het zicht van de leerkracht op de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen tijdens 

de crisis. 
De inspectie is in gesprek gegaan met directie, CvB en een aantal leerkrachten uit het SO. Het gesprek 
is heel goed verlopen. 
 
Fusie Gearhing 
De interim bestuurders zijn volop bezig met de fusie. In mei 2021 is het servicebureau van Gearhing 
verhuist naar het servicebureau van Odyssee te Sneek. Zoals het nu lijkt zijn beide Stichtingen januari 
2022 volledig gefuseerd.  
 
Functieboek   
Voor het nieuwe functieboek worden een aantal functies opnieuw ingeschaald. Hierbij wordt een 
extern bureau ingehuurd. De volgende functieschalen worden onderzocht; 

- Onderwijsassistenten functie schaal 4-5-6  
- Leerwerkmeesters schaal 6-7  
- Administratie schaal 4-5  
- Conciërge schaal 1-3  
- Specialisten schaal 8-9 
- Directie schaal 13 

Tijdspad, planning was voor de zomervakantie, oktober is meer realistisch. SO Fryslân hebben de 
schalen al aangepast – MR geeft aan; ter behoud van het personeel is het van belang dat het ook 



doorgevoerd wordt op Sinne. Er moet goed gekeken worden hoe dit op schoolniveau georganiseerd 
kan worden. Wat is nodig binnen Sinne. Er komt dezelfde zak geld binnen. 
 Zodra er meer duidelijkheid is over hoe eenieder moet worden ingeschaald gaat de directeur daar 
mee aan de slag en in gesprek met collega's. Het is een moeilijke klus en een aantal, waaronder de 
onderwijsassistentes, heeft langer de tijd nodig om iedereen juist in te schalen en te beoordelen wat 
er nodig is op Sinne. De GMR zal eerst haar goedkeuring geven aan het begin van het nieuwe 
schooljaar.  
 
Scholing MR 
Een aantal leden van de MR hebben de cursus MR-start gevolgd. 
 

Vooruitblik 2021-2022 
Er zijn een aantal onderwerpen die jaarlijks terugkeren op de agenda. Naast deze onderwerpen 
worden de recente ontwikkeling binnen het onderwijs nauwlettend in de gaten gehouden. 
Communicatie met de directie is hierin belangrijk en vindt naast de reguliere vergaderingen ook op 
de werkvloer plaats indien nodig.  

De vergaderingen komend schooljaar vinden plaats op: 
 

Ø Dinsdag 21 september 
Ø Maandag 25 oktober 
Ø Woensdag 15 december 
Ø Woensdag 2 februari 
Ø Dinsdag 22 maart 
Ø Maandag 16 mei 
Ø Woensdag 29 juni 

* het kan voorkomen dat een vergaderdatum wordt gewijzigd door omstandigheden. Dit wordt vroegtijdig 
gecommuniceerd naar ouders en het team.  

 

 

 

 

Onderwerpen die dit schooljaar naast de reguliere onderwerpen aanbod komen: 
 

Ø Nieuw functieboek  
Ø MR speerpunten 
Ø Fusie Gearhing 
Ø Samenwerking Pietbakker 
Ø Vreedzame school  

 



Communicatie team/ouders/verzorgers 
De ouders worden via de schoolkalender en SocialSchools op de hoogte gebracht van de 
vergaderdatums. Op onze website staat een algemeen stuk over de MR met daarin een mailadres 
waar ouders/verzorgers hun vragen/opmerkingen naar kunnen sturen. Elke vergadering wordt er een 
kort tekst voor zowel ouders/verzorgers als collega's gepubliceerd op SocialSchools met daarin de 
onderwerpen die aanbod komen.  
Van elke vergadering worden notulen gemaakt die ten alle tijden opgevraagd kunnen worden door 
ouders/verzorgers. Voor collega's zijn MR notulen in een algemene map opgeslagen zodat het voor 
iedere SINNE-collega inzichtelijk is. Collega's worden tijdens reguliere vergaderingen op de hoogte 
gebracht van de ontwikkelingen-onderwerpen die aanbod komen binnen de MR en krijgen de 
gelegenheid om vragen te stellen.  
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  


