
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 

Net als voor de leerlingen en leerkrachten was 2021 een vreemd jaar voor de MR. We vergaderden 

bijna het hele jaar online. Gelukkig konden onze werkzaamheden voor de Swoaistee op deze manier 

wel doorgaan. In dit jaarverslag vertellen wij je graag waar wij over spraken of meedachten met de 

school.  

Corona 

Het zal niemand verbazen dat het onderwerp corona élke vergadering op de agenda stond. De 

directeur hield ons telkens op de hoogte van de laatste stand van zaken. De MR heeft groot respect 

voor de manier waarop leerkrachten omgingen met de gevolgen van deze pandemie. Zij moesten 

keer op keer flexibel zijn en zetten zich vol in om het onderwijs doorgang te laten vinden: online 

lessen tijdens de lockdown, toen weer met z’n allen op school en als er te veel uit een stamgroep ziek 

werden, toch maar lesgeven vanuit huis.  

Nieuwe directeur 

Tussendoor was er ook aandacht voor de zoektocht naar een nieuwe directeur, ter opvolging van 

interim directeur Ronald Verhoef; onderling en met het bestuur van Openbaar onderwijs Groningen. 

Er vonden verschillende sollicitatiegesprekken plaats. Vanuit de MR namen steeds twee leden zitting 

in de BAC (benoemingsadviescommissie).  

Zoals jullie weten is Arno Moeijes inmiddels benoemd tot nieuwe directeur van de Swoaistee en start 

hij deze week. De MR bedankt Ronald Verhoef voor de prettige samenwerking wenst Arno veel 

succes toe in zijn nieuwe functie. 

NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) 

Vanwege corona stelt de Nederlandse regering een steunpakket beschikbaar voor scholen. Zij 

kunnen met dit geld leerlingen helpen die door corona een leerachterstand opliepen. 

Ook de Swoaistee heeft geld van de regering ontvangen. Plannen voor de besteding van dit geld zijn 

door de MR goedgekeurd. De Swoaistee heeft er onder andere voor gekozen om de stamgroepen 

iets kleiner te maken dan voorgaande jaren. Daarnaast is er extra ondersteuning op school en in de 

klassen, voor leerlingen die dat nodig hebben.  

Ook het komende jaar zullen er nog NPO-gelden beschikbaar zijn. 

IKC 

De Swoaistee bouwt aan een Integraal Kind Centrum (IKC). Dit betekent dat naast de leerlingen van 

groep 1 tot en met 8, ook jongere kinderen en pedagogisch medewerkers in het gebouw van de 

Swoaistee gehuisvest worden. Op deze manier kunnen de peuters al kennismaken met de 

basisschool en ontstaat er een doorlopende (leer)lijn tot aan groep 8. 

Afscheid en nieuwe leden 

Tot slot waren er nog een paar wisselingen. Leonie Vaartjes en Joke van Helvoirt namen afscheid 

van de MR. Nieuw in de MR is Marit Tuik. Er is momenteel nog één zetel beschikbaar voor een 

teamlid.  

Rebecca Sahertian heeft het voorzittersstokje overgenomen van Francesco Picchioni. Francesco blijft 

als lid in de MR. 

Yvonne Sierra Fernandez neemt komende maand afscheid. Haar plaats wordt ingenomen door 

reserve kandidaat Kim Winters. 

 


