
Jaarverslag MR 2021-2022 

De MR heeft het afgelopen jaar 6x vergaderd De agenda bestaat uit twee gedeeltes. Het 
eerste deel is de overlegvergadering met de MR leden en de directeur en het tweede 
gedeelte vergaderen de MR leden zonder directeur. In de vergaderingen worden 
agendapunten besproken van onderwijskundige of beleidsmatige aard, waarbij de MR haar 
instemming -of adviesrecht mag geven. Vaste agendapunten zijn o.a. mededelingen van de 
directeur, ouders, GMR, OR en van de leerlingenraad.  
  
De leden van de MR Schooljaar 2021-2022:  
Chantal Groenhuijsen    leerkracht (voorzitter)  
Miranda Huttinga   leerkracht (notulist) 
Marjolein Otten  leerkracht 
Mariska Schoolen          ouder  
Sharon van der Mark  ouder  
Tijen Tuncay   ouder 
In dit jaarverslag treft u een overzicht van de besproken onderwerpen aan. Hierin wordt 
dieper op de onderwerpen in gegaan. De volgende onderwerpen zijn dit jaar besproken. 
 
Directie 
Dit schooljaar moesten wij een nieuwe directie. Vanuit de MR was een ouder en een 
leerkracht betrokken bij de sollicitatiegesprekken. 
 
Veiligheid rondom school  
De MR heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor de veiligheid rondom de school. Hier zijn 
wij nog volop over in gesprek met de gemeente. Dit wordt komend schooljaar verder 
opgepakt.  
 
Luchtkwaliteit binnen de school 
De luchtkwaliteit binnen de school was/is niet optimaal. Afgelopen schooljaar hebben wij 
ons ingezet zodat de kwaliteit verbeterd zou worden. Er zijn hierbij gesprekken geweest met 
directie en OPOA. Het is verbeterd, maar nog niet optimaal. In elke groep is dit jaar een CO2 
meter geplaatst en jaarlijks wordt dit gecontroleerd en de filters en roosters schoongemaakt. 
We houden dit als MR in de gaten. Chantal en de conciërge is hiervoor de aanspreekpunt. 
 
Schoolgids 
De MR heeft in gestemd met de schoolgids.  
 
Schoolgeld 
De MR heeft hiervoor nog niet ingestemd omdat de begroting nog niet is ontvangen vanuit 
de OR. Hier komen wij volgend schooljaar op terug.  
 
Kleuterplein 
Het kleuterplein is aangepakt, maar niet naar de wensen die wij als school hadden. Het 
afgelopen jaar hebben wij ons hier in verdiept. Komend schooljaar worden er meer 
aanpassingen gedaan aan het kleuterplein. 
 
  



NPO gelden 
Door omstandigheden zijn de NPO gelden voor rots en water niet ingezet zoals wij dit als 
school voor ogen hadden. De leerkrachten zouden rots en water zelf moeten geven, maar dit 
werd niet door ieder gedaan ivm de scholing die collega’s niet hebben gehad.  
 
Werkdrukgelden komend schooljaar  
Voor de werkdrukgelden is de MR op de hoogte gesteld hoe wij dit geld gaan gebruiken om 
de werkdruk binnen het team te verminderen. Komend schooljaar wordt er 1 keer in de 
week in elke groep gymles gegeven door een vakdocent, de muziekdocent wordt 30 minuten 
in elke groep ingezet en de onderwijsassistenten worden verdeeld over de verschillende 
groepen zodat iedereen hier profijt van heeft.  
 
Bezetting MR  
De MR is opzoek gegaan naar een nieuw MR-lid, omdat Mariska Schoolen aan het eind van 
dit schooljaar afscheid heeft genomen van de MR. Er was 1 aanmelding ontvangen, namelijk 
van Duygu Serbest, zij zal vanaf volgend jaar actief lid zijn binnen de MR en heeft de laatste 
vergadering bijgewoond als aspirant lid 
  
Formatie  
De formatie is vastgesteld en de MR heeft hiervoor instemming gegeven.   
 
 


