
Jaarverslag MR Onze Bouwsteen 2021-2022 
 
MR-leden 
Leerkrachten:   Rinquette Drop en Stella Hoeboer 
Ouders:   Suzanne Tieland, Marjoke Collombon en Sander van den Boom 
 
Vergaderingen  
Data vergaderingen: 4 oktober 2021 – 8 november 2021 – 10 januari 2022 – 14 februari 

2022 – 4 april 2022 – 13 juni 2022 
 

 
Missie, visie en werkwijze MR: 

Missie: Als vertegenwoordiging van personeel, leerlingen en ouders zet de 
medezeggenschapsraad, onafhankelijk, zijn bevoegdheden en mogelijkheden in bij het 
initiëren, volgen en controleren van beleid. De MR bevordert het optimaal functioneren van 
de school. De MR maakt zich sterk voor de belangen van personeel, leerlingen en ouders.  

Visie: Als vertegenwoordiging van personeel, leerlingen en ouders voert de MR overleg met 
de directie over de gang van zaken op onze school, Onze Bouwsteen. De MR fungeert hierbij 
als officieel adviesorgaan met rechten en plichten, zoals die zijn beschreven in de Wet op de 
Medezeggenschap op Scholen.  
 
Werkwijze: De agenda wordt bepaald aan de hand van het activiteitenplan en actuele zaken.  
 
Een samenvatting van de besproken onderwerpen: 
 

• Na de fusie is door Optimus een nieuw koersplan opgesteld voor de komende 5 
jaar. De MR-leden hebben dit plan doorgenomen ter informatie. 

• Begroting 2021/2022 en jaarafrekening 2020/2021 van de OR is goedgekeurd. 

• De verbouwing is volgens planning verlopen, er is voor gezorgd dat de kinderen 
minimaal overlast hebben ondervonden. Er zijn wat negatieve ervaringen met 
externe werknemers geweest, maar dit is direct besproken. 

• Er is een plan ingeleverd bij de gemeente voor het groene schoolplein om aanspraak 
te maken op subsidie. Via onder andere crowdfunding en een lentefair is er extra 
geld opgehaald. Verschillende partijen hebben over het schoolplein meegedacht, de 
betrokkenheid is groot. In de week voor de meivakantie is gestart met de aanleg. 

• De efficiëntie van het NPO-plan kan nog verbeterd worden, het is zoeken naar een 
goede planning ook in combinatie met tutorlezen. Er wordt verwacht dat dit in de 
loop van de tijd steeds beter zal gaan. Ook wordt er een inhaalslag gemaakt op IB-
gebied. 

• Het werkverdelingsplan van vorig jaar is besproken en met een paar kleine 
wijzigingen opgesteld voor dit jaar. Het blijft een uitdaging om de uren goed te 
Verdelen, maar tot nu toe is dit nog steeds gelukt. In april 2022 is conciërge Frans 
met pensioen gegaan. De nieuwe conciërge Frits heeft zijn taken overgenomen. 

• In februari is de inspectie door het CvB uitgevoerd. Deze is goed verlopen. 



• Door de fusie lopen het schoolplan en het Koersplan niet meer synchroon. Er is een 
nieuw schoolplan opgesteld, welke door de MR beoordeeld is. Na enkele 
aanpassingen is het schoolplan goedgekeurd. 

• Het mobiliteitsplan is herzien na twee jaar. Dit plan is door Optimus opgesteld als 
leidraad voor wanneer er een leerkracht zou moeten vertrekken. De urenverdeling is 
akkoord bevonden door de leerkrachten. 

• De formatie is diverse keren herzien vanwege nieuwe aanmeldingen en wijzigingen in 
personeel. De uiteindelijke formatie bestaat volgend jaar uit zes groepen. Er komen 
twee nieuwe leerkrachten en juf Rianne komt terug op Onze Bouwsteen. 

• De schoolgids is vorig jaar geheel geüpdatet, er zijn wat kleine aanpassingen gedaan. 
Deze zijn goedgekeurd door de MR. 

• Het jaaroverzicht ‘22-‘23 is goedgekeurd, de studiedagen zijn zoveel mogelijk over 
het jaar en weekdagen verdeeld. 

 
Andere onderwerpen die aanbod kwamen, waren: 
RI&E, ontruimingsplan, stappenplan vervangersproblematiek, website, begroting, 
verkeersveiligheid/BVL, statuten en reglementen MR, nieuw MR-lid werven, afscheid Suzan. 
 
Verkiezingen MR: 
OMR: Sander van den Boom neemt volgend schooljaar de taken over van Suzanne Tieland. 
Hij mag voor de zittingsduur van 3 jaar blijven. 
PMR: Wegens het vertrek van Rinquette Drop neemt Günther Robben volgend schooljaar 
plaats in de MR. 


