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MR Leden 

De MR bestaat uit 6 leden, 3 namens het personeel, en 3 namens de ouders. De personeelsgeleding 

wordt gekozen door het personeel van de school, de oudergeleding wordt door verkiezingen onder 

alle ouders gekozen, ieder voor een termijn van 3 jaar. 

Personeel: 

- Inge Bos (secretaris, sinds 2019/2020) 

- Viane Mangalie 

- Joyce Martina (nieuw sinds 2021/2022) 

Ouders: 

- Yvette de Baat (penningmeester) 

- Johan Gille (voorzitter, nieuw sinds 2019/2020) 

- Lody Slingerland (nieuw sinds 2019/2020) 

 

De MR heeft tot taak de directie van de school te adviseren over onderwijszaken maar ook over het 

gebouw, de activiteiten en voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht. Daarnaast is de MR 

verantwoordelijk voor een goede besteding van de ouderbijdragen (zie kopje financiën). 

In het schooljaar 2021/2022 hebben we vijf keer vergaderd, deels online (corona beperkingen in de 

winterperiode) en deels op school. 

Voor de vergaderingen volgt de MR een jaarplan, waarin is opgenomen welke zaken wanneer 

besproken worden. Steeds wordt vooraf aan de directie om input gevraagd over relevante punten, 

en worden deze in de vergadering zo nodig toegelicht. 

Na vaststelling worden de notulen van de MR vergaderingen via Social Schools met de ouders 

gedeeld. 

Zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest waren onder andere: 

- Corona: na de zomer van 2021 geen volledige schoolsluiting meer geweest gelukkig, wel nog 

diverse malen klassen naar huis bij teveel besmettingen in de klas. Dan kon steeds snel 

worden overgeschakeld naar online onderwijs. 

- Huisvesting: dankzij de extra gelden van het ministerie van onderwijs kunnen vanaf 

2021/2022 kleinere klassen worden gemaakt en is er meer personeel. Daarvoor is dan ook 

meer ruimte nodig en is in overleg het gebruik van ruimten door Bijdehand (kinderopvang en 

peuterspeelzaal) teruggeschroefd. 

- De school moet haar uitgaven verantwoorden aan de gemeente via een vast format, waarin 

wordt beschreven wat de resultaten van diverse onderwijsmethoden en acties zijn geweest, 

bijvoorbeeld op het gebied van rekenonderwijs of leesvaardigheid. De MR kijkt hierbij steeds 

mee en stelt kritische vragen als dat nodig is. Ook adviseert de MR over de nieuwe aanvraag 

voor financiële middelen voor het schooljaar 2022-2023. 



- Aandacht voor ouderbetrokkenheid, wat tijdens corona niet of nauwelijks kon. Mede op 

verzoek van de MR sturen leerkrachten wekelijkse verslagjes via social schools met daarbij 

vaak ook foto’s of filmpjes van activiteiten in of met de klas. 

- Ook hebben we steevast aandacht voor leerling betrokkenheid. Dit schooljaar heeft de 

school onder andere de leerlingenraad weer geactiveerd. 

- De MR heeft meegedacht over invulling afscheid groep 8: geen kamp maar wel allerlei leuke 

activiteiten en uitstapjes 

- In het voorjaar is een sponsorloop gehouden met als doel Oekraïne. De kinderen hebben een 

geweldig mooie opbrengst bij elkaar gerend. 

- Ook waren er MR verkiezingen. Lody Slingerland en Johan Gille waren aftredend en 

herkiesbaar, er geen andere kandidaten en dus blijven zij nog 3 jaar in de MR. 

- De directie heeft veel werk gehad aan de voorbereidingen op het bezoek van de 

onderwijsinspectie in het voorjaar 2022 en de MR heeft hierin ook mee gedacht en 

geadviseerd. De school heeft de beoordeling ‘goed’ gekregen (was vorige keer voldoende), 

en daar mogen we allemaal trots op zijn. 

- Aan het einde jaar van het kondigde directeur Tilly Terheijden haar vertrek aan vanwege het 

aannemen van een andere baan. De MR heeft na overleg met het stichtingskantoor over 

opvolging positief geadviseerd om Ilse Timmer als nieuwe directeur aan te stellen. Daarna is 

de MR ook betrokken bij de vacature voor adjunct, Yvette de Baat is bij één 

sollicitatiegesprek aanwezig geweest. Uiteindelijk is door de stichting en de school uit deze 

procedure Jeroen Hoorn gekozen als nieuwe adjunct. 

- Er waren ook veel personeelswisselingen, mede door diverse zwangerschappen. De MR heeft 

steeds meegedacht over de invulling, met begrip voor maar ook toenemende zorg over de 

krappe arbeidsmarkt. 

Ouderbetrokkenheid was een steeds terugkerend agendapunt: als MR vinden we het belangrijk dat 

ouders weten wat de kinderen op school doen en leren, en liefst dat we daar ook iets van kunnen 

meekrijgen door bijvoorbeeld kijkmomenten in de klas of inloopochtenden. 

Financiën 

De MR stelt de vrijwillige ouderbijdrage vast en maakt een begroting voor de besteding hiervan. 

Belangrijke en jaarlijks terugkerende kosten die uit de ouderbijdrage worden betaald zijn oa. 

Sinterklaas, Kerst, Afscheid groep 8 inclusief musical en het Schoolreisje.  

Ook kleinere uitgaven zoals voor Nationaal Schoolontbijt, Sportdag en Pasen worden gebudgetteerd.  

Afgelopen schooljaar (2021/2022) was de vrijwillige ouderbijdrage tijdelijk verlaagd naar 20 euro. De 

reden hiervoor was data het schoolreisdeel (EUR 30) uit schooljaar 2019/2020 toen vanwege corona 

beperkingen niet worden besteed. Dit bedrag is gebruikt om het schoolreisje in 2021/2022 mee te 

betalen. De schoolreisjes waren naar  Plaswijckpark (groep 1/2)  en Drievliet (groep 3 t/m 8). 

 

Ook is in 2021/2022  de overweging gemaakt om niet op kamp te gaan met groep 8, dit is door 

andere activiteiten vervangen.  

De totale uitgave schooljaar 2021/2022 was € 16.662,84 euro. 

 

Al deze activiteiten zijn alleen mogelijk als er genoeg geld binnenkomt via de ouderbijdragen. De 

inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage zijn zorgelijk, waardoor de eerder genoemde activiteiten 

onder druk komen te staan.  



De vrijwillige ouderbijdrage voor 2022/2023 is vastgesteld op EUR 50,  inclusief schoolreisje. 

Hopelijk draagt iedereen zijn steentje bij (iets minder als hele bedrag niet lukt of iets meer als u meer 

kan missen). 

 

 


