
 
 

Jaarverslag MR ODBS “De Eskampen”, november 2017 t/m november 2018. 
 

De MR heeft in de periode november 2017 – november 2018 zes keer vergaderd. 
 
MR-leden 
De MR bestond in 2017/2018 uit Sybolt de Vries (voorzitter), Alco Liest (penningmeester), 
Auke van Heel, Jacco Koopmans (GMR lid), Franc Bosten, Sanna Vos, Arenda Geersing 
(notulist) en Inge Tienkamp. M.i.v. september zijn Franc en Arenda uitgetreden en Jan de 
Rijk en Barbara Faas toegetreden. 
 
Informatievoorziening vanuit de MR 
De MR agenda en de notulen zijn te vinden op de website van de school. MR vergaderingen 
zijn altijd openbaar. 
MR leden kunnen zaken die worden besproken onder de ouders meenemen in de 
vergaderingen.  
 
GMR 
De MR was vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke MR(GMR) en werd in de 
vergaderingen op de hoogte gehouden van de zaken die in de GMR  aan de orde kwamen. 
Belangrijkste onderwerpen: De schoonmaak wordt niet meer extern geregeld, de mensen 
zijn aangenomen bij OPON. Het financieel overzicht en het jaarplan van OPON zijn 
besproken. OPON is financieel sterk. Er is gesproken over de werkdruk.  
Ons GMR-lid heeft de informatieavond over "Trots op OPO Noordenveld" bezocht. Er werd 
informatie gegeven over muziekonderwijs (De Poolster), Passend Onderwijs ('t Hoge Holt), 
plusklassen ('t Spectrum, De Eskampen) en de inzet van het ouderportaal binnen Parnassys 
(De Hekakker). 
 
Leerlingenraad  
Ieder jaar wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen. Uit de groepen 6, 7 en 8 worden 
democratisch (door hun eigen groep) 2 kinderen gekozen die deel mogen nemen aan deze 
raad. Peter Pot heeft het afgelopen jaar de leerlingenraad begeleid. De OMR-leden zijn zo 
nu en dan aanwezig bij de leerlingenraad.  
 
Ouderbetrokkenheid 
Ook dit schooljaar was de ouderbetrokkenheid weer groot. Veel ouders hebben 
meegeholpen bij vieringen en via de vele werkgroepen.  
We merken dat het soms lastig is om ouders te werven, vooral bij grotere activiteiten. Soms 
kan een activiteit daardoor pas op het laatste moment wel of niet doorgaan.  
 
Vanuit de enquête van vorig jaar zijn drie onderwerpen naar voren gekomen die ouders 
belangrijk vinden: Plein, ICT en cultuur/muziek. Er zijn werkgroepen opgericht die een 
voorstel hebben opgesteld. Het plein zal komend schooljaar aangepast worden (meer groen 
d.m.v. bomen en heggen, zitpaaltjes aan de kant van het schuurtje van het Spectrum, het 
huisje wordt gerenoveerd, de tafeltennistafel wordt verplaatst). Er zijn 10 i-pads en 40 
chromebooks besteld en muziekinstrumenten aangeschaft.  
 



Activiteiten gefinancierd met ouderbijdrage 
De MR heeft naast bovengenoemde bijdrage voor plein, ICT en muziek ook bijgedragen aan 
diverse onderdelen uit het Cultuurprogramma van de school.  
Door de gehele school is er een breed aanbod geweest van workshops, op het gebied van 
dans, poëzie, muziek en beeldend. 
Groep 6 heeft het NNO concert bezocht. De groepen 5 en 6 zijn naar het 
gevangenismuseum geweest. De groepen 8 hebben het Drents Museum en het Archief 
bezocht. Er is ook bijgedragen aan de kosten voor het Schoolconcert.  
Verder zijn er structurele bijdragen gedaan aan Sinterklaas, kerst, de themaweek, de 
leerlingenraad en de bibliotheek.  
 
 
Verder besproken in de MR: 

 Schoolbegroting 

 Jaarverslag/jaarplan 17-18/18-19 

 Stakingen Primair Onderwijs 

 Invalproblematiek / Flexpool 

 Besteding ouderbijdrage 

 Formatie en groepsindeling 

 Sollicitatieprocedure nieuwe directeur 

 Strategisch beleidsplan (met Algemeen directeur) 

 Uitwonen groep 6 bij 't Spectrum 

 Schoolfotograaf 
 
 
 
 
 
 
 


