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Jaarverslag 2021-2022 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).  
 

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 ‘werkoverleg’ en een ‘MR overleg’. Het werkoverleg is een samenkomen 
van MR en bevoegd gezag. In dit werkoverleg worden de personeelsleden en ouders 
uitgebreid en op efficiënte wijze geïnformeerd door het bevoegd gezag. Hierdoor wordt 
volgens de MR een onafhankelijke invulling van haar taken mogelijk gemaakt.  
Tijdens het MR overleg vindt er onderling overleg plaats tussen de personeelsleden en 
ouders en wordt er gesproken over diverse zaken waar de MR advies of instemmingsrecht 
op heeft.   
De MR is het schooljaar begonnen met het opstellen van een jaarplan voor de 
vergaderingen. Dit jaarplan is gedeeld en aangevuld met en door het bevoegd gezag, zodat 
van beide kanten duidelijk is wanneer welke onderwerpen besproken worden en eventuele 
stukken op tijd aangeleverd en gelezen kunnen worden. 
 
5 van de 6 MR leden hebben in het schooljaar 2021-2022 een cursus gevolgd over het werk 
van de MR. Het zesde lid had deze cursus al eerder gevolgd. De cursus draagt bij aan het 
goed functioneren van de MR, omdat voor iedereen helder is waar de rechten en plichten 
liggen.  
 

In het schooljaar 2021-2022 nam de MR afscheid van Boudewijn Hoogma (oudergeleding) en 
Jeska Bakermans (personeelsgeleding).  
Na een oproep in de Nieuwsbrief, meldden zich 2 geïnteresseerde ouders, die een deel van 
een MR vergadering hebben bijgewoond. Angela Voll heeft zich vervolgens als ouder bij de 
MR aangemeld voor het schooljaar 2022-2023. 
De positie vanuit de personeelsgeleding was eind vorig schooljaar nog niet ingevuld. Begin 
schooljaar 2022-2023 werd bekend dat Jaklien Koole zich bij de MR aansluit vanuit het 
personeel, zodat alle posities weer zijn gevuld.   
 

Communicatie  
De zichtbaarheid van de MR bij ouders is een blijvend aandachtspunt.  
De MR heeft haar folder, voorzien van namen van de MR leden, geüpdatet. Deze folder staat 
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.  

mailto:opbouw_MR@salto-eindhoven.nl
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 Besproken punten schooljaar 2020-2021  
Het schooljaar 2020-2021 begon als ieder ander schooljaar. De MR stelt aan het begin van 
een schooljaar een jaarplan samen. Voor dit schooljaar had de MR besloten zich 
nadrukkelijker op haar kerntaken te richten; het geven van advies en/of instemming op 
beleidsmatige plannen van de school.  
Hieronder een toelichting van de besproken punten.  
 

• NPO-gelden 
Als gevolg van de 2e Lockdown is in mei 2021 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 door de overheid 
vastgesteld bedrag.   
Onze school heeft de leerlingen in schooljaar 2020-2021 “gescand” en doelen geformuleerd 
om onze leerlingen weer op korte termijn op het gewenste niveau te kunnen krijgen. De MR 
heeft vervolgens – ook nog in schooljaar 2020-2021 - de interventies, met ondersteuning van 
NPO websites, die hiervoor benodigd zijn uitgebreid doorgenomen en besproken met het 
bevoegd gezag en hiermee ingestemd.   
Ook in het schooljaar 2021-2022 stonden de NPO-gelden regelmatig op de agenda. 
Besproken werd hoe de inzet van de gelden in de praktijk uitpakte en of er 
wijzigingen/aanpassingen in de plannen nodig waren. Er is met name geïnvesteerd in 
trainingen en laptops voor de leerkrachten om continuïteit in kennis te waarborgen en 
specifiek in het onderwijs in executieve functies en woordenschat aan de leerlingen. 
Wijzigingen in de besteding van NPO-gelden mogen alleen met instemming van de MR 
plaatsvinden.  
Ook voor het schooljaar 2021-2022  en het schooljaar 2022-2023 heeft de MR met alle 
plannen ingestemd, na zorgvuldig bespreken met bevoegd gezag.  
 

• Halen/brengen  
In de Corona-tijd zijn ouders een tijd lang niet in de school of op het schoolplein geweest en 
zijn de haal-en brengtijden aangepast.  
Toen er in september weer meer mogelijk was en de regels versoepelden, is hier in de MR 
over gesproken.  
Het team van de Opbouw vroeg de mening van de MR over het halen en brengen, de tijden 
en de plaats. De oudergeleding gaf aan dat de meeste kinderen verbazingwekkend flexibel 
waren geweest in de Corona-tijd. Ook ouders voegden zich snel, hoewel vooral de 
verschillende tijden voor verschillende groepen onpraktisch waren voor gezinnen met 
meerdere kinderen op school.  
De personeelsgeleding gaf aan dat vooral de onderbouw de ouders in school gemist had, 
maar dat leerkrachten ook zagen dat voor de kinderen de dag een stuk rustiger begon.  
De MR heeft het vertrouwen in de Opbouw uitgesproken hier een goede afweging in te 
kunnen maken, met het belang van de kinderen voorop. Voor ouders is vooral duidelijke en 
tijdige communicatie belangrijk. 
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• Nieuwe Rapporten 
Vanuit Salto – de stichting waar de Opbouw onder valt -  is er overgestapt naar het 
administratie-programma Parnassys. Hierin worden leerlinggegevens en resultaten 
verzameld.  
Dit moment werd door het team van de Opbouw aangegrepen om het oude rapport eens 
onder de loep te nemen en te herzien. De Opbouw presenteerde een nieuw rapport aan de 
MR. Voor de bovenbouw werd overgestapt van woordbeoordelingen naar punten.  
Dit nieuwe rapport is in gebruik genomen en tussentijds door de MR geëvalueerd. De 
oudergeleding van de MR vond het nieuwe rapport in grote lijnen een vooruitgang. Sommige 
ouders misten de AVI score, maar deze wordt bij de CITO-scores later in het jaar gevoegd. 
Zowel ouders als leerlingen zijn positief over de nieuwe rapporten. In de groepen 5 t/m 8 
geeft het werken met cijfers meer duidelijkheid aan zowel ouders als leerlingen. Ook de 
personeelsgeleding was positief. 
 

• Overstap van CITO naar IEP 
De afgelopen drie schooljaren heeft groep 8 van de Opbouw de IEP eindtoets gemaakt i.p.v. 
de CITO eindtoets. Beide toetsen hebben als doel een advies te geven voor het niveau 
vervolgonderwijs. De IEP toets werd door het team van de Opbouw echter kind- en 
gebruiksvriendelijker bevonden, met duidelijkere opgaven en een kortere afname-tijd.  
De MR heeft dit geëvalueerd. De kinderen vonden het inderdaad een prettige toets om te 
maken en de uitslagen kwamen overeen met het beeld dat de leerkrachten van de kinderen 
hadden.  
Door deze positieve ervaring en verder onderzoek, heeft het team van de Opbouw besloten 
per volgend schooljaar de CITO toetsen voor alle jaargroepen vanaf groep 3 te vervangen 
door IEP toetsen.  
De MR heeft hiermee ingestemd. 
 

• Vernieuwing gesprekkencyclus 
Na het invoeren van het nieuwe rapport, heeft het team van de Opbouw ook de 
gesprekkencyclus (oudergesprekken) en frequentie van rapport geëvalueerd.  
De MR werd gevraagd mee te denken over een nuttige, informatieve cyclus.  
Er is vooral ingegaan op de timing en het nut van het eerste volledige rapport.  
Een aantal voorstellen vanuit het team is besproken en de MR heeft ingestemd met een 
nieuwe cyclus, die met ingang van schooljaar 2022-2023 ingevoerd zal worden.  
Uiteraard zijn-  naast deze geplande gesprekkencyclus - ook tussentijds altijd gesprekken aan 
te vragen, zowel door leerkrachten als ouders.  
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• Interne vertrouwenspersoon 
In de formatie heeft de Opbouw ruimte gemaakt voor 2 interne vertrouwenspersonen; 1 
voor de kinderen en 1 voor de leerkrachten. De MR heeft hiermee ingestemd.  
Een van de 2 vertrouwenspersonen heeft ook een ronde langs alle klassen gemaakt om het 
over deze rol te hebben met de kinderen, zodat de kinderen de vertrouwenspersoon weten 
te vinden als het nodig is.  
 

• Verkeersveiligheid om de school 

Om de verkeersveiligheid rondom de school te vergroten, heeft de MR positief geadviseerd 
over de pilot voor het afsluiten van de Pieter Poststraat tijdens de breng- en haaltijden. 
 

• Financiële zaken  
De MR is op verschillende momenten door het bevoegd gezag geïnformeerd over de 
financiële stand van zaken m.b.t. De Opbouw. De financiële situatie van De Opbouw is onder 
controle en op orde.  
 

• Besteding MR-gelden 
MR- budget gaat per kalenderjaar. MR-gelden zijn bedoeld voor het laten draaien van de 
MR. Het budget kan ingezet worden voor teambuilding, het inhuren van een expert, 
kopieerkosten etc.  
Voor kalenderjaar 2021 is besloten een deel van het MR budget te besteden aan een 
speelse, vrolijke aanschaf voor de school: een set Boomwhackers. Dit zijn lichtgewicht, holle, 
felgekleurde, plastic buizen van verschillende lengtes, in te zetten in (muziek) lessen.  
In kalenderjaar 2022 is een deel ingezet voor een ‘teambuildings’ etentje met de gehele MR. 
 

• Schoolgids 2022-2023 
De schoolgids beschrijft een groot aantal zaken over hoe de school georganiseerd is. De MR 
heeft vorig schooljaar jaar getracht om het leesbaarder te maken en daarin zijn we geslaagd. 
Dit schooljaar hebben we de aangepaste versie bekeken, bevraagd en besproken. Enkele 
suggesties zijn meegenomen en aangepast. Daarna heeft de MR ingestemd met de 
schoolgids voor het schooljaar 2022-2023.   
 

• Formatie/groepsverdeling   
De formatie voor 2022-2023 is 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.  
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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.  
Het schooljaar 2021-2022 is een prettig en productief MR-jaar geweest, waarin met respect 
voor ieders mening over uiteenlopende onderwerpen is gesproken.  
De MR waardeert het feit dat het team van de Opbouw regelmatig proactief onderwerpen 
bij de MR neerlegt, om zo – met de feedback en het advies van de MR - tot een 
weloverwogen besluit te kunnen komen. 
 

Het is altijd mogelijk een MR-vergadering bij te wonen. De vergaderdata zijn terug te vinden 
op de schoolkalender en wij starten altijd om 19.00 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 2022 

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


