
Jaarverslag MR 2021/2022 

 

Samenstelling van de raad  
  

Personeelsgeleding  
  

    

Marjolein van Maanen  Sinds 2016 (2e termijn)  Aftredend 2022  

Willemiek Remans  Sinds 2019 (1e termijn)  Herkiesbaar 2023  

Marijn Zijderveld  Sinds 2020  (1e termijn)  Herkiesbaar 2024  

Erika Tukker Sinds 2021 (1e termijn) Herkiesbaar 2025 

Oudergeleding  
  

    

Leon Boer  Sinds 2016 (2e termijn)  Aftredend 2022  

Raime Serifova  Sinds 2020 (1e termijn)  Herkiesbaar 2024  

Jeroen van Dis  Sinds 2020 (1e termijn)  Herkiesbaar 2024  

Judith Scholten-Prins Sinds 2018 (2e termijn) Aftredend 2026 

  

Vergaderingen  
In het afgelopen jaar is er drie keer vergaderd: in oktober, januari en juni. 
Tijdens de vergaderingen zijn ook de directieleden aanwezig. Zij zijn geen lid van de MR, 
maar beantwoorden vragen en geven desgevraagd een toelichting op de 
vergaderonderwerpen.  
  

Wisselingen MR  
Eind schooljaar 2021/2022 hebben Marjolein van Maanen en Leon Boer, na een periode van 
acht jaar, de MR verlaten. In de personeelsgeleding is Marjolein opgevolgd door Jan Hoftijzer 
en Rebecca van den Herik heeft in de oudergeleding de plaats overgenomen van Leon Boer. 

  
Hoofdonderwerpen  
  

• Vanuit de directie zijn de kwartaalrapportages ontvangen en besproken.  
  

• Begroting 2022: De directie heeft samen met Groenendijk een sluitende 
begroting voor 2022 gemaakt.  

  
• De voortgang van de verbouwplannen voor de Van der Waalslaan en de 
nieuwbouwplannen voor de Valkweg.  

   
• Schoolformatieplan 2022-2023. De personeelsgeleding stemt hiermee in.  

  
• Ter informatie is het jaarverslag 2021 van de SCOPS ontvangen.  

 

• NPO Schoolprogramma PWA. 
  
  
 



 
  

Overige zaken waarover is gesproken  
  

• De jaaragenda en het vergaderschema.  
 

• De positieve invloed van de taalklas op de PWA o.l.v. Kelly Wervenbos.  
 

• De oudertevredenheidspeiling.       
  

• Informatie over de MR up to date houden op de website van de PWA.  
 

• De situatie rondom COVID-19 en het beleid hiervoor op de PWA. 
 

• Protocol Sociale Veiligheid. 
 

• De oudertevredenheidspeiling 2020 – 2021. 
  

• De score van de Cito eindtoets die boven het landelijk gemiddelde uitvalt. 
 

• Het vertrek van directeur Jolanda Maaskant, de invulling van de 
sollicitatiecommissie en de benoeming van Willemieke van Wingerden als 
nieuwe directeur op de PWA. 

 

• Verslagen van de GMR.   
  

 


