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MR jaarverslag 

Dit schooljaar zijn we gestart met een interim schoolleider, Ronald Post. Gedurende het schooljaar hebben we een profiel opgesteld voor 

de nieuwe schoolleider en hebben we uiteindelijk een nieuwe schoolleider aangesteld, Tatiana de Graaf. Door haar aanstelling als 

schoolleider ontstond er een vacature voor teamleider. Ook hiervoor is de procedure samen met de MR gelopen en is een nieuwe 

teamleider gevonden voor de bovenbouw. Tijdens dit proces is er ook een bijeenkomst geweest met de MR en het college van bestuur. 

MR leden 

Dit schooljaar telt de MR 8 leden waarvan 4 ouders, Joost Meerema, Marieke Ruijzing, Wietske Stoelinga en Anne Turksma en 4 

leerkrachten, Anneloes van Ark, Kyra Bollen, Tamara Heijmen-Bos en Monica Rensink. 

NPO gelden 

Moeite om de grote hoeveelheid NPO gelden uit te geven nu er een groot personeelstekort is. Hierdoor blijft veel liggen. Lopende het 

schooljaar werd bekend dat de gelden nog in ieder geval een jaar extra gebruikt mochten worden. De middelen die aan waren gegeven in 

de NPO begroting konden wel aangeschaft worden en voor schooljaar 2022-2023 zijn er aanpassingen gedaan in de plannen van de NPO 

op school. Dit is goedgekeurd door de MR. Het gehele schooljaar kwam het NPO terug op de agenda. 

Vervangingsproblematiek 
Ook dit jaar is er het één en ander aan vervangingsproblematiek. Samen met het team, het MT en de MR werd er geregeld gesproken 

over de problemen en de mogelijke oplossingen voor de groepen.  
Aan het begin van het schooljaar hadden we nog te maken met coronamaatregelen en testen. Ook de griep kwam weer opzetten. Een 

heel deel van de school is nog in quarantaine geweest vanwege Covid. 
 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage wordt van het voorgaande jaar deels terugbetaald aan de ouders, omdat het schooljaar ervoor veel uitjes niet door 

konden gaan. Ouders waarvan de kinderen nog niet rond de tijd van het schoolreisje op school zaten hebben wel het gewone schoolgeld 

betaald. 

Overige punten 
De begroting van komend jaar is besproken. 
Er is gesproken over het Schoolontwikkelingsplan (SOP). Hier zijn enkele aanpassingen in gedaan door het MT. 
Onderhoud, CO2 meters en ventilatie hebben meerdere keren op de agenda gestaan. Dit is een lopend proces waarbij ook het MT er op 

blijft zitten bij de VVE. Daarnaast zijn we verder gegaan met expeditie Duurzaam gebouwd. 
De cito’s worden 2x per jaar besproken en de actiepunten die hieruit voortkomen. 


