Jaarverslag 2020-2021 MR De Opbouw
Introductie
De medezeggenschapsraad (“MR”) van basisschool De Opbouw bestaat uit 6 leden: 3
personeelsleden en 3 ouders. De medezeggenschapsraad is een beleidsorgaan dat
adviesrecht of instemmingsrecht heeft op bepaalde beleidsbeslissingen van het bevoegd
gezag (dat wil zeggen de directeur van De Opbouw).

Besproken punten schooljaar 2020-2021
Het schooljaar 2020-2021 begon als ieder ander schooljaar. De MR stelt aan het begin van
een schooljaar een activiteitenplan samen. Voor dit schooljaar had de MR besloten zich
nadrukkelijker op haar adviserende kerntaken te richten. Een van de taken die hierbij
uitgebreid aan de orde is gekomen was het vaststellen van het schoolplan 2021-2025. In het
schoolplan laat de school zien wie de school is, waar de school de accenten legt, waar de
school voor staat en waar ze voor gaan. Om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te
verbeteren, is het schoolplan van uitgebreide MR feedback voorzien. Na de wijzigingen heeft
de MR ingestemd met het schoolplan 2021-2025
Ook dit schooljaar werd er een lockdown afgekondigd. Halverwege december is deze 2e
lockdown ingegaan en heeft tot eind januari geduurd. De MR heeft hier ook meteen actie op
ondernomen, er is o.a. gesproken met de achterban (ouders van leerlingen) over de
ervaringen en de belasting voor kinderen en ouders. Daarnaast was er al veel ervaring
opgedaan met het onderwijs op afstand (tijdens de vorige lockdown), zodat de school goed
was voorbereid op digitaal onderwijs. Desondanks hebben we toch uitgebreid gesproken
over; wat hebben we geleerd van de 1e Lockdown en waar kan het beter. Het advies van de
MR is besproken en doorgenomen met het bevoegd gezag.
Na de lockdown was er soms sprake van een ingewikkelde situatie als sommige kinderen in
een klas wel naar school konden en andere (nog) in quarantaine moesten verblijven. Ook
was het bij ziekte van een leerkracht niet altijd mogelijk om de klas te herverdelen. De MR
heeft hierover gesproken om de moeilijkheden te begrijpen en haar visie te delen.
Verder is er veel aandacht geweest voor de Opbouw op de Opbouw en het busvervoer van
de groepen 3–5 naar de locatie Shakespearelaan. Tijdens de verbouwing is de MR goed op
de hoogte gehouden van het busvervoer en de voortgang van de bouw. De MR heeft ook
aandacht gevraagd voor de veiligheid in het gebouw tijdens de werkzaamheden en het
aanpassen van de ontruimingsplannen na voltooiing van de bouw.
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Als gevolg van de 2e Lockdown is in mei vanuit de overheid, Nationaal Programma Onderwijs
(NPO), geld beschikbaar gesteld voor eventuele leer en ontwikkelingsachterstand voor
leerlingen. Ook onze school ontvangt voor iedere leerling een bepaald bedrag.
Onze school heeft de leerlingen “gescand” en doelen geformuleerd om onze leerlingen weer
op korte termijn op het gewenste niveau te kunnen krijgen. De MR heeft de interventies,
met ondersteuning van NPO websites, die hiervoor benodigd zijn uitgebreid doorgenomen
en besproken met het bevoegd gezag en hiermee ingestemd.

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 MR vergaderingen waren
opgedeeld in een formeel en informeel deel. Bij het formele gedeelte heeft het bevoegd
gezag aan iedere MR vergadering deelgenomen. In dit formele deel worden de
personeelsleden en ouders uitgebreid en op efficiënte wijze geïnformeerd door het bevoegd
gezag. Hierdoor wordt volgens de MR juist een onafhankelijke invulling van haar taken
mogelijk gemaakt. Bij het informele deel vindt er onderling overleg plaats tussen de
personeelsleden en ouders en wordt er gesproken over diverse zaken waar de MR advies of
instemmingsrecht voor heeft.
Daarnaast heeft de MR dit jaar 2 extra vergaderingen georganiseerd, onderwijs op afstand
(tijdens de 2e Lockdown, januari) en over de NPO gelden (juni).
In het schooljaar 2020-2021 nam de MR afscheid van Michael van Hartskamp
(oudergeleding) en Joyce Deeben (personeelsgeleding). Tijdens de laatste MR vergadering
hebben we kennis gemaakt met het nieuwe MR lid; Inge van Gerwen (oudergeleding). De
positie vanuit de personeelsgeleding was eind vorig schooljaar nog niet ingevuld. Tijdens de
eerste MR vergadering van dit jaar hebben we kennis gemaakt met Mirte van Dijk zodat alle
posities weer zijn gevuld.

Communicatie
De zichtbaarheid van de MR bij ouders is een blijvend aandachtspunt. Door de sluiting van
het schoolplein is dit er niet makkelijker op geworden. De MR heeft haar folder, voorzien van
foto’s en naam van de MR leden, geüpdatet. Deze folder staat ook op de website van de
school. De MR is via een eigen mailadres makkelijk te bereiken
opbouw_MR@salto-eindhoven.nl
en de MR-leden onderhouden diverse informele contacten met de ouders.

Onderwerpen
De onderwerpen op de MR agenda variëren:
•

De schoolgids en de jaarkalender

2

•

Schooltijden en vakantierooster

•

Functiemix

•

School ondersteuningsplan

•

Begroting en exploitatie

•

Tevredenheidspeiling ouders en leerlingen

•

Vreedzame school

•

Veiligheidsplan / Ontruimingsplan / BHV en Zorgplan

•

MR jaarverslag en Activiteitenplan

•

Kwaliteitskaarten (WMK)

•

Trendanalyses / Cito

Schoolgids
De schoolgids beschrijft een groot aantal zaken over hoe de school georganiseerd is. De MR
heeft dit jaar getracht om het leesbaarder te maken en daarin zijn we geslaagd. De MR heeft
ingestemd met de schoolgids voor het schooljaar 2021-2022.

HVO leerkracht
Vanwege Corona en tekort/wisseling van HVO docent is er de afgelopen jaren geen
invullingen meer gegeven aan de HVO lessen. Het beeld bestond dat de HVO lessen niet
meer aansloten bij de wensen. De MR heeft de achterban geraadpleegd en blijkt dat er veel
behoefte is aan de HVO lessen. Daarnaast past het aanbieden van HVO binnen de visie van
de Opbouw en voegt het iets toe aan het onderwijs. Daarom heeft de school besloten om de
HVO lessen toch weer te gaan organiseren. Helaas is in het begin van dit nieuwe schooljaar
de mededeling gekomen dat er geen HVO docent beschikbaar is en deze lessen komen te
vervallen.

Formatie/groepsverdeling
De formatie voor 2021-2022 is uitgebreid besproken in de MR waarbij ook diverse
alternatieve formaties besproken zijn. Deze alternatieven in overweging nemende, heeft de
MR zich positief uitgesproken over de door het bevoegd gezag voorgestelde formatie.

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 onder controle en op
orde.

Tot slot
De MR van De Opbouw is een actieve raad, waarin in alle openheid gesproken wordt over
o.a. beleid, kwaliteit, personeel en onderwijsontwikkelingen. Zoals eenieder kijkt de MR
terug op een bijzonder jaar. We realiseren ons dat de inzet en betrokkenheid in het
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afgelopen jaar nog veel groter is geweest dan in “gewone” jaren. Daarom wil de MR
iedereen hartelijk danken voor al hun inspanningen voor de school en de kinderen.
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 bijwonen van een
vergadering, vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij één van de MR leden of stuur een
mail naar
opbouw_MR@salto-eindhoven.nl

Eindhoven, Oktober 2021
Boudewijn Hoogma (voorzitter 2021-2022)
Jeska Bakermans (secretaris 2021-2022)
Aline Valckx
Annelies Manders
Inge van Gerwen
Mirte van Dijk
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