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Inleiding 

Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de MR-overleggen die hebben plaatsgevonden in 

het schooljaar 2021-2022. Opvallend voor dit schooljaar waren: 

- Wijziging schooltijden per het nieuwe schooljaar 

- Fijne verstandhouding en afstemming tussen MR en directie 

 

MR kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar en de verbeteringen die het nieuwe bestuur 

tot stand heeft gebracht. Ook in de MR zijn de veranderingen zichtbaar en constateren wij 

een enorme vooruitgang in de informatievoorziening en verstandhouding met het bestuur. 

 

In dit jaar zijn de volgende onderwerpen geagendeerd: 

 
NPO gelden 
De overheid heeft budget beschikbaar gesteld voor ‘herstel en ontwikkeling van het 
onderwijs tijdens en na corona’, de zogenaamde NPO gelden. De Directie van OBS de 
Zuidooster heeft besloten een groot deel van de ontvangen NPO gelden in te zetten voor de 
aankoop van digitale middelen. Daarnaast is er ook budget besteed aan de nieuwe 
schoolbibliotheek, onderwijsassistenten voor extra lesondersteuning, muziekdocent 
cultuurprogramma, diverse leermethodes. Op verzoek van de MR wordt er ook budget 
gereserveerd voor excursies van alle leerlingen. De cultuur coördinator van de school wordt 
gevraagd per groep een excursie in te plannen. 
 
De Directie verzoekt overig deel NPO gelden in te zetten voor de formatie (zie ‘formatie’).  
 
Protocol Covid-19 
De Directie heeft in samenspraak met Stichting AURO een Covid-protocol voor OBS de 

Zuidooster opgesteld. Na een discussie over de inhoud en na enkele tekstuele aanpassingen 

stemt de MR in met het protocol. 

Overblijfsysteem 
Er is de wens het overblijfsysteem uit te besteden, zodat daarmee ook de 
verantwoordelijkheid niet bij de school en leraren komt te liggen. De Directie start met een 
oriëntatie naar geschikte partijen. MR stelt voor ook partijen met sportprogramma’s te 
overwegen. 
 
De Directie komt uit bij ‘Brood en Spelen’. De Directie heeft ook met een sportorganisatie 
gesproken, maar helaas kunnen zij niet structureel overblijf aanbieden. Samenwerking met 
Brood en Spelen wordt opgezet en plannen worden verder uitgewerkt. De mogelijkheid van 
nieuwe lestijden volgend schooljaar leiden nog tot onzekerheid omtrent de uitvoering van 
de pleindienst. 
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Schooltijden 

In verband met de gestelde normen ten aanzien van de schooltijden dienen de schooltijden 

te worden aangepast. De MR gaat met de Directie in gesprek over de mogelijkheden ten 

aanzien van de schooltijden en organiseert een inventarisatie van de wensen bij ouders. 

 

Er wordt in afstemming met de MR een ouderbrief uitgestuurd over de schooltijden. 

Conclusie is dat het traditioneel model eindig is en er een keuze gemaakt zal moeten worden 

tussen een continu rooster en een 5 gelijke dagen model. Om ervoor te zorgen dat er een 

keuze wordt gemaakt waarbij het belang van de kinderen voorop staat, wordt er een panel 

avond georganiseerd. Op deze panel avond worden ouders en leerkrachten bij elkaar 

gebracht en wordt op een interactieve manier de verschillende opties besproken.  

 

Onderwijs vernieuwing 

In de periode naar het nieuwe schooljaar toe wordt er binnen het team overleg gepleegd 
over het aanpassen van de leermethodes voor rekenen en emotionele vorming.  
Na besluit over nieuwe leermethodes worden de kosten voor deze onderdelen opgenomen 
in de begroting. Over deze zaken is er binnen de MR geen instemmingsrecht maar de 
directie geeft aan graag de plannen te delen. 
 

GMR 

Er heeft een kennismaking plaatsgevonden met twee leden van de Raad van Toezicht (RvT). 
Er is op een prettige manier gesproken over zaken die lopen en spelen.  
 
De afloop van de termijn van Lisette wordt besproken. Door de leden zijn kort vragen 
gesteld over het behalen van de gestelde doelen door de bestuurder. Vervolgens is door de 
RvT besloten dat het contract van de bestuurder voor 2 jaar is verlengd. 
 
MR 

Binnen de MR is er behoefte aan kennis ten aanzien van de rechten en plichten van MR. 
Training van de MR leden wordt opgenomen in de budgetaanvraag van de MR voor volgend 
schooljaar. 
 
De samenstelling van de MR wordt opnieuw bezien. De krimp van de school geeft mogelijk 
aanleiding de omvang van de MR aan te passen. Na uitvoerige discussie en stemming wordt 
er besloten de MR te blijven vormen uit vier ouders en vier docenten.  
 
Job zal na dit schooljaar uit de MR treden. Er komen verkiezingen voor de selectie van 
nieuwe MR leden. 
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AVG 

Naar aanleiding van eerdere discussies over de naleving van de AVG-wetgeving binnen OBS 

de Zuidooster wordt er wederom stilgestaan bij dit onderwerp. Er worden afspraken 

gemaakt over de afhandeling van het delen van foto’s conform de AVG. 

 

Formatie 

Door het teruglopen van het aantal leerlingen zou de school in theorie van 13 naar 10 
groepen kunnen gaan. De Directie en MR zien echter voordelen in kleine groepen en willen 
voor volgend schooljaar inzetten op meer dan 10 groepen. De Directie vraagt toestemming 
om indien noodzakelijk een deel van de NPO gelden in te zetten voor de formatie. MR stemt 
hiermee in.  
 
Cito-toetsen 

De resultaten van de Cito-toetsen geven aanleiding de resultaten van de groepen 3, 4 en 5 
nader te bestuderen. De Directie geeft aan kritisch te gaan kijken naar de resultaten en 
vervolgacties te ondernemen waar noodzakelijk. 
 

Punten die wel in het jaarplan van de MR stonden, maar die niet ter sprake zijn gekomen 

tijdens de bijeenkomsten zijn: 

- Niet van toepassing 

 


