
 
 

Jaarverslag MR 2015-2016  SALTO-basisschool de Opbouw 
 
In het schooljaar 2015-2016 is de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Opbouw op 
actieve wijze betrokken geweest bij het door de directie uitgevoerde beleid. Door het adviseren over, 
het instemmen met en het monitoren van dit beleid heeft de MR invulling gegeven aan haar 
medezeggenschapsrol. Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen, die gedurende het 
schooljaar aan de orde zijn gekomen, kort toegelicht. 
  
Samenstelling en bijeenkomsten van de MR 
Gedurende het jaar heeft de MR de gehele periode uit 6 leden bestaan, verdeeld over een 
personeels- en oudergeleding (beide bestaande uit 3 leden). De directeur van de school heeft aan 
elke MR-vergadering  actief deelgenomen. Dit is een bewuste keuze geweest. De MR wordt op deze 
wijze uitgebreid geïnformeerd en kan hierdoor op een meer onafhankelijke wijze haar taken 
vervullen.  
Aan het einde van de periode 2015-2016 hebben we afscheid genomen van 2 leden van de MR, 
Chantal Grassere en Maartje Hermans. De vacante posities zijn weer ingevuld door Erik Pastink en 
Amy van Son. 
De MR is in 2015-2016 in totaal 8 keer bij elkaar gekomen. Van iedere bijeenkomst is een agenda en 
een verslag opgesteld en goedgekeurd.  
  
Communicatie 
Zichtbaarheid en benaderbaarheid is een blijvend aandachtspunt. De MR heeft samen met de OR een 
nieuwe folder gemaakt, voorzien van foto’s en naam van de MR leden. Deze staat ook op de website 
van de school. De MR is via een eigen mailadres makkelijk te bereiken (MR@bs-opbouw.nl) en de 
MR-leden onderhouden informele contacten. 
 
Vaste onderwerpen op de MR agenda zijn: 

 De schoolgids, de jaarkalender 

 Schooltijden en vakantierooster 

 Functiemix 

 Begroting/Exploitatie 

 Tevredenheidspeiling 

 Vreedzame school 

 Veiligheidsplan en Zorgplan 

 MR jaarverslag en Activiteitenplan 

 Kwaliteitskaarten (WMK) 

 Trendanalyses / Cito 

 Cito eindtoets  
 
Voortgang invoering 940 uren model 
De invoering van het 940-uren model neemt meerdere jaren in beslag. Komend jaar zullen de 
schooltijden nog gelijk blijven. Er is een extra vakantieweek geïntroduceerd. Verdere invoering van 
het 940 uren model, en aanpassing naar 25-urige lesweek zal pas in 2017-2018 compleet zijn. De MR 
wordt hierbij zorgvuldig op de hoogte gehouden. 



 
CITO 
De scores van de CITO-toets komen uiteraard ieder jaar ter sprake. De anonieme uitslagen worden 
besproken en worden vergeleken met het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Hier zijn 
geen specifieke acties uit voortgekomen. 
 
Formatie/groepsverdeling 
Net als in schooljaar 2015-2016 gaat ook het nieuwe schooljaar weer van start met 
combinatieklassen. De formatie is besproken en de MR heeft zich positief uitgesproken hierover. Wel 
heeft de MR advies gegeven aan de school over communicatie rondom groepswijzigingen.  
 
Gezamenlijke Medezeggeschapsraad (GMR)  
Zowel binnen de oudergeleding als in de personeelsgeleding heeft in 2015-2016 de Opbouw 
deelgenomen. Voor de oudergeleding is dit Stefan Meskers, voor de personeelsgeleding is dit Rick 
van Luijt. Deze afvaardiging heeft de MR goed geïnformeerd over belangrijke zaken die in de GMR 
aan de orde zijn geweest. 
  
Financiële zaken 
De MR is op verschillende momenten door de directie geïnformeerd over de financiële stand van 
zaken m.b.t. de Opbouw. De financiële situatie van de Opbouw is goed onder controle en op orde. 
  
Tot slot 
De MR van de Opbouw is een actieve raad, waarin in alle openheid gesproken wordt over beleid, 
kwaliteit, personeel en onderwijsontwikkelingen. De MR kijkt terug op een zinvol en leerzaam jaar. 
Wij danken iedereen voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen schooljaar. 
 
Het is altijd mogelijk een MR vergadering bij te wonen. De vergaderdata zijn terug te vinden op de 
schoolkalender en wij starten altijd om 20.00 uur. Voor het aanmelden van bijwonen van een 
vergadering, vragen en/of opmerkingen kunt daarnaast natuurlijk ook terecht bij één van de MR 
leden of via de mail naar mr@bs-opbouw.nl 
 
Eindhoven, oktober 2016 

 
 

Jaarverslag ouderraad 2015-2016  SALTO-basisschool de Opbouw 

 
Ouderbijdrage 
 
Het afgelopen jaar heeft de Ouderraad met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage weer 
bijgedragen aan de financiering van activiteiten waarvoor de school geen budget heeft, maar die wel 
erg belangrijk en leuk zijn: schoolreisje, natuuractiviteiten, kerstversiering (nieuwe bomen komen 
aankomend jaar!) voor de school en traktaties bij evenementen. Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen 
en de opening van het nieuwe schooljaar zijn hier voorbeelden van. Dit komt dus direct ten goede 
aan uw kind. 
 
Het innen van machtigingen is voor de penningmeester een tijdrovende en kostbare zaak geworden, 
vandaar dat in het schooljaar 2015-2016 op de jaarlijkse bijdrage van 40 euro per kind geen korting 
van 2 euro werd gegeven bij afgifte van een machtiging (hoewel dit nog wel mogelijk was als 
betaalmethode), maar juist bij zelf overmaken van het jaarbedrag in een keer.  
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Commissies 
 
Het blijft net aan lukken met de oversteekbrigade. We hebben zo af en toe een nieuwe kandidaat, 
maar er vertrekken aan het einde van het schooljaar ook altijd vrijwilligers, dus nieuwe mensen 
hebben we hard nodig. Wel is het gelukt om de meeste van de brigadiers maar een keer per week in 
te plannen, in plaats van de dubbele diensten van vorige jaren. Een reservepool hebben we niet, 
waardoor bij ziekte of afwezigheid nog enige creativiteit wordt gevraagd en vaak een beroep wordt 
gedaan op meneer Marc. 
De luizencommissie gaat tegenwoordig anders te werk, er is na de zomervakantie geen controle 
geweest op de manier zoals we die kenden. Vanuit school coördineert juffrouw Barbra deze 
commissie. 
De natuurcommissie zoekt gemotiveerde, natuurminnende ouders die op een leuke, duidelijke en 
soms creatieve manier informatie aan kinderen kunnen overbrengen tijdens natuurprojecten. 
Momenteel zijn we met 3 leden, waarvan 2 hun laatste jaar in zijn gegaan. Mocht u belangstelling 
hebben mee te helpen dan kunt u daarvoor juffrouw Barbra benaderen of natuurlijk een van de 
leden Jeroen Stallen, Heleen Meskers of Olga Nagtegaal. U kunt via het telefoonnummer van de 
school altijd uw interesse kenbaar maken of u opgeven als hulp(groot-)ouder voor de activiteiten die 
op de schoolkalender staan.  
 
Dankzij een financiële bijdrage van de OR hebben uw kinderen bijna gratis kunnen deelnemen aan 
naschoolse dramalessen die in goede aarde zijn gevallen en worden voortgezet. Dit is een project 
wat bij het fenomeen cultuurcoach hoort en door de school in een pakket met de muziekles een paar 
jaar geleden tegelijk werd afgenomen. 
 
Enkele jaren geleden zijn raamversieringen gemaakt door Melanie, Dave en Fleur. Deze zijn 
gekoppeld aan bepaalde thema’s en worden op school bewaard. Mocht er vanuit school hulp worden 
gevraagd van ouders om meer bij te dragen aan versiering dan kan er nog worden geholpen, maar de 
commissie is in principe al vorig jaar opgeheven.  
 
OR samenstelling 
 
De OR nam voor de zomervakantie afscheid van Dave Konings. 
Wie zitten er dan wel in de OR? Op dit moment Melanie Stallen, Stefan Adriaanse, Ewout Rotte, 
Sanne van Gennip en Heleen Meskers. 
Mocht u na het lezen van dit verslag vragen hebben of graag eens willen aanschuiven bij een OR-
vergadering, dan kan dat. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ouderraad@bs-opbouw.nl     
 
Financiële verantwoording 2015/2016  
 
Inleiding/algemeen 
 
Voor u ligt de verantwoording van de ouderraad met betrekking tot de bedragen welke door de 
ouders van de kinderen aan de ouderraad zijn betaald ter bekostiging van de activiteiten welke de 
diverse commissies hebben ontplooid ten behoeve van alle kinderen op SALTOschool de Opbouw. 
 
Algemeen 
 
Voor ruim 84% van deze leerlingen is ouderbijdrage ontvangen, wederom een hoog percentage.  
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De verantwoording 
 

De inkomsten van de ouderraad: 

Inkomsten Werkelijk Begroot 
Ouderbijdragen € 10.348,50 € 10.000,00 
Rente-inkomsten € 0,00 € 20,00 
Totaal € 10.348,50 € 10.020,00 
 

De ontvangen ouderbijdragen vielen hoger uit dan begroot. Een compliment aan alle ouders! 
 

De ouderraad en haar commissies hebben de volgende activiteiten ontplooid: 

Uitgaven Werkelijk Begroot 
Schoolreis € 3,602,69 € 6.800,00 
Evenementen + natuuractiviteiten € 2.948,48 € 3,200,00 
Bijdrage schoolkamp groep 8 € 1,056,00 € 650,00 
Vereniging Openbaar Onderwijs € 77,00 € 70,00 
Bankkosten € 151,80 € 160,00 
Overige uitgaven € 0,00 € 500,00 
Totaal € 7,835,97 € 11,3805,00 
 

Vergelijking van de werkelijke kosten met de begroting laat ons zien dat het totaal van de uitgaven 
minder is geweest dan begroot. In het bijzonder valt dit op bij de uitgaven voor het schoolreisje. Vaak 
is het zo dat alvast wordt vooruitbetaald voor het schoolreisje van het volgende schooljaar, maar dat 
is afgelopen schooljaar niet het geval geweest.  Het is niet zo dat de schoolreisjes daarmee 
goedkoper zijn geworden. Het betekent alleen dat de kosten wat anders over de schooljaren 
verdeeld worden.   
 

De begroting van de uitgaven 2016/2017 zoals aan de ouderraad voorgesteld door de 
penningmeester: 

Uitgaven Begroot 
Schoolopening € 125,00 
Schoolreis € 6.800,00 
Sinterklaas € 1.700,00 
Kerst € 500,00 
Carnaval € 350,00 
Pasen € 250,00 
Schoolsluiting € 100,00 
Bijdrage schoolkamp € 650,00 
VOO € 70,00 
Natuuractiviteiten € 300,00 
Bankkosten € 160,00 
Overigen € 500,00 
Totaal € 11.505,00 

 

Door de ouderraad is de ouderbijdrage evenals voorgaand jaar vastgesteld op € 40,-.  
 

Verslag van de kascommissie:    
De financiële verantwoording van 2015/2016 is door de kascommissie goedgekeurd. 
 

Eindhoven,  9 oktober 2016 
De penningmeester, Ewout Rotte 


