
Jaarverslag MR 2021-2022 

24 september: 

Op 24 september 2021 hebben wij met de Ouder MR een heiochtend gehad om het 

nieuwe schooljaar gericht te starten, elkaar beter te leren kennen en samen een aantal 

doelen te bepalen. Omdat we gestart zijn met een tweetal nieuwe OMR leden (Barry & 

Kris), hebben we voorafgaand een online vragenlijst ingevuld om te kijken naar onze 

eigen voorkeursstijlen en hoe we elkaar zo goed mogelijk aan kunnen vullen.  

 

Gerben had voor deze ochtend een uitgebreide voorbereiding gedaan om met elkaar 

heel gericht te komen tot onderwerpen en doelstellingen.  

 

Onderwerpen die we besproken hebben:  

 MR wet, wat zijn de belangrijkste rechten en plichten  

 MR vergaderingen: 

o zorg voor een goede voorbereiding 

o stel open vragen ter verduidelijking/verdieping 

o zorg voor een goede verslaglegging en opvolging van de actiepunten 

 Voorkeursstijlen OMR leden, hoe kunnen wij elkaar het beste versterken tijdens 

MR vergaderingen om onze rol zo goed mogelijk in te vullen 

 Brainwriting over het onderwerp: Communicatie met onze achterban verbeteren 

o Brainstormen over mogelijke ideeën om onze communicatie te verbeteren 

o Inventariseren van de ideeën 

o Bespreken en beoordelen van de ideeën op haalbaarheid 

o Acties op de to-do lijst voor komend schooljaar 

 Onderwerpen 2021-2022 bepalen aan de hand van een aantal vragen. Uiteindelijk 

hebben we ervoor gekozen om vier doelen te specificeren: 

o AC samenwerking met voorzitter / penningmeester inzake de begroting op 

orde  

o OMR Taakverdeling & workload in balans brengen 

o Harmonie tussen Directie / PMR / OMR waarborgen en versterken 

o Communicatie richting ouders intensiveren 

 

 

Het afgelopen schooljaar zijn we met deze specifieke onderwerpen aan de slag gegaan 

en hebben we tijdens de vergaderingen geprobeerd invulling te geven aan de 

doelstellingen en ambities die we met elkaar hebben vastgesteld.  

  



27 september 2021 

 We beginnen met een ontmoetingsmoment samen met de Mr en Ac. De nieuwe 

leden stellen zich voor. 

 NPO-plan is goedgekeurd 

 Schooljaarplan besproken 

 Er wordt een cursus voor mr-leden georganiseerd. 

1 november 2021 

 Evaluatie continurooster. De ouders en kinderen zijn tevreden. Er worden nog een 

paar kleine dingen veranderd voor pauzes van de onderwijsassistenten. De 

leerkrachten zijn over het algemeen ook tevreden. 

 Taken van de vertrouwenspersoon besproken.  

 Directie bespreek met Mr het beleid van de stichting over passend onderwijs. 

Stichting heeft nu een bovenschoolse intern begeleider en orthopedagoog. Er 

komt een meldpunt voor scholen waar ze een hulpvraag kunnen neerleggen.  

 Directie bespreekt begroting voor kalenderjaar 2022  

 

17 januari 2022 

 In december is er een gesprek over binden en boeien geweest met directie. Dit 

was een goed gesprek met een Mr-lid en directie. Er is een deltaplan vanuit de 

stichting over dit thema. 

 Huishoudelijk regelement: N.a.v. cursus heeft Barry een opzet gemaakt voor dit 

reglement.  

 Directie: Van het samenwerkingsverband  hebben we beloning gekregen, dat wij 

passend onderwijs goed vormgeven op de Fontein. Mooie waardering. 

 Jaarplan-tussenevaluatie: Monitors voor beide locaties zijn in principe 

hetzelfde.  Burgthof heeft nieuwbouw erbij.  

 professioneringsplan: 

directie:  Dit zijn de ambities van individuele collega’s. Het moet ook aansluiten  

aan de behoeftes en levensfase van de individuele teamleden. Directie geeft ook 

tips bij actuele dingen, waar een stukje scholing/kennis goed is. Daarnaast ook 

teambrede professionalisering.   

  

 belangrijkste focuspunten van het jaarplan:  

-Teambuilding  

-Middagprogramma  

-Spelen in hoeken bij de kleuters.   

  



 

 Nieuwbouw Burgthof wordt besproken. 

 

 Het tijdspad voor de formatie van 2022-2023 wordt besproken.  

 

 Stand NPO gelden. Dit loopt goed. De gelden worden goed uitgegeven aan 

materialen en interventies in de groepen. Probleem met uitgeven aan personeel is, 

dat er geen invallers zijn.  

 

 Kascontrole AC. De begroting staat. Uiteindelijk is de Mr verantwoordelijk voor 

alle gelden.  

 

14 maart 2022 

 Lief en leed: De directie neemt nu standaard bij het punt mededelingen lief en 

leed mee over de ouders/kinderen en het team. Het doel is, dat de mr. dan meer 

betrokkenheid kan tonen bij het lief en leed. 

 Npo gelden: Er is misschien sprake, dat er vanuit gemeente Barneveld NPO-

gelden naar onze school gaat. Dit geld gaat waarschijnlijk via het deltaplan lopen. 

Rianne v/d Wal (medewerker stichtingsbureau)  zit ook in het Deltaplan van de 

gemeente. 

 Nieuwbouw Burgthof besproken 

 Nieuw mr-lid per september 2022: Elsbeth v/d Linden 

 

16 mei 2022 

 Mededelingen AC/Mr: Er komt een nieuwe voorzitter van de GMR: Martin van 

Veluw. GMR: Een mr-lid die langdurig ziek is, mag vervangen worden. Het lid wat 

ziek is moet zich dan officieel tijdelijk terugtrekken. Het vervangende lid, krijgt 

dan tijdelijk alle rechten. Sharon neemt dit op in het regelement. 

 Deltaplan: ligt nog niet vast. Wordt door stichtingsbestuur nog besproken NPO 

evaluatie bespreken + voorstel 2022-2023 vanuit enquête: Jolanda legt het uit 

a.d.h.v. ppt. Compliment van Luuk naar het team, dat wij met elkaar ervoor 

zorgen, dat de basis van de formatie goed staat.  

 Zorg: we raken nu te gewend aan deze gelden, wat gebeurt er over 2 jaar? Dan 

moeten we het weer zonder doen.  

 Verder kijkend naar 2023-2024. We moeten het geld hebben uitgegeven. Dan 

krijgen we datzelfde bedrag weer. Als de salariskosten stijgen, is dat een groter 

deel van de NPO-gelden. Team wil vooral meer betrokken worden bij de roosters 

van invulling OA/HGO 

 NPO-plan 2022- 2023 goedgekeurd 



 Formatie: Directie bespreekt de formatie van beide locaties. Fijn dat er geen gaten 

zijn in de formatie. Formatie wordt goedgekeurd.  

 Nieuwbouw Burgthof besproken  

 Binden en boeien: afwachten wat het deltaplan gaat bieden. Belangrijk dat juist de 

werknemers die al bij de stichting werken "verbonden en geboeid" blijven. 

 Ouderbijdrage kamp: Kosten voor kamp stijgen, dus de bijdrage van ouders is te 

weinig. Voorstel is om de bijdrage ouders voor het kamp met 7,50 te verhogen. 

De kampbijdrage is al veel jaren niet meer verhoogd. Komend kamp is in 2 aparte 

huizen op dezelfde plek voor beide locaties.  

 

20 juni 2022 

 NPO: De NPO-gelden worden niet verlengd. De subsidie stopt na volgend 

schooljaar. Zoals begroot zetten we de NPO middelen in. Loonkosten stijgen, dus 

uit dezelfde pot geld moet alles betaald worden. 

Werkdrukmiddelen blijven wel. Hoe kunnen we toch extra faciliteren, ook al loopt 

NPO gelden af? 

Conclusie: We moeten dus afbouwen. We gaan in gesprek met collega’s die van 

deze gelden betaald worden. Sommigen weten dit al vanaf het begin. De stichting 

weet ook, dat ze verplichtingen aan deze collega’s hebben.  

 

 Evaluatie jaarplan: Per brin-nummer is er een jaarplan. Dit wordt gemaakt in 

Parnassys. We borduren steeds voort op het voorgaande jaar. Dit geldt voor beide 

locaties.  

           Laatste vergadering ook met team het jaarplan geëvalueerd. 

Er is gekozen om als 1 school het traject teambuilding te volgen, omdat we 1 

school zijn.  De vraag vanuit het team is, dat we meer per locatie gaan doen.  

Groot voordeel van 1 school is de expertise. 

Wat doe je samen? Wat doe je verschillend per locatie?  

 

 Nieuwbouw Burgthof:  

Na de zomer weet Nanette meer over de inrichting van het plein. Dan kan er een 

commissie voor inrichting plein opgezet worden. Er is een filmpje door een drone 

van de verbouwing gemaakt. Dit wordt gedeeld op Parro voor de ouders. Na de 

zomer kunnen we nog niet in het nieuwe gedeelte starten. Dit gebeurt nu in fases. 

18 augustus wordt het eerste stuk opgeleverd. Vrijdag voor de zomervakantie is 

de BH vrij. Verhuisbedrijf komt verhuizen. Maandag na de zomervakantie ook vrij 

voor BH om alles in te richten. In de herfstvakantie wordt ook nog een stuk 

verbouwd. Er wordt veel flexibiliteit van het team gevraagd. De kleine Burgthof 

wordt na de zomer niet meer gebruikt door de Fontein. De Amalia komt erin. 

 

 

 

 


