
 
 

Jaarverslag MR ODBS “De Eskampen”, november 2018 t/m november 2019. 
 

De MR heeft in de periode november 2018 – november 2019 zes keer vergaderd. 
 
MR-leden 
De MR bestond in 2018/2019 uit Sybolt de Vries (voorzitter), Alco Liest (penningmeester), Auke van 
Heel, Jacco Koopmans (GMR lid), Jan de Rijk, Barbara Faas, Sanna Vos en Inge Tienkamp (secretaris). 
M.i.v. september zijn de ouderleden Alco Liest  en Jacco Koopmans uitgetreden en Annelies Ebbens 
(nieuwe penningmeester) en Arne Roelevink 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 jaarrekening en jaarplan (OPON is nog steeds financieel sterk), het Inspectiebezoek, 
vakantierooster, beleidsplan, formatieplan, ondersteuningsplan en zorgplan. 
Enkele MR-leden hebben de informatieavond "Trots op Opon" bezocht. Er waren 4 onderwerpen 
(Sociaal emotionele ontwikkeling, Onderwijsinnovatie met ICT, Meer bewegen, Talentontwikkeling). 
Speerpunten worden meegenomen in het beleidsplan van OPON. 
 

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. 
Wilfred Dijkstra heeft het afgelopen jaar de leerlingenraad begeleid. De leerlingen van de 
leerlingenraad hebben in een MR-vergadering hun plannen uiteengezet. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Ook dit schooljaar was de ouderbetrokkenheid weer groot. Veel ouders hebben meegeholpen bij 
vieringen en via de vele werkgroepen. We merken wel dat het steeds lastiger is om ouders te 
werven, vooral bij grotere activiteiten. Soms kan een activiteit daardoor pas op het laatste moment 
wel of niet doorgaan.  
De pleinwerkgroep is betrokken bij de gebiedsontwikkeling.  
 
Activiteiten gefinancierd met ouderbijdrage 
De MR heeft bijgedragen aan 10 Ipads voor de onderbouw inclusief beschermhoezen, 
pleinspeelgoed, een buitenspeelkeuken en Eskampenhesjes. Verder heeft de MR o.a. bijgedragen 
aan het nieuwe speeltoestel, het sinterklaasfeest, kerst, de themaweek, de schoolbibliotheek en 
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.  
Voor het plein is in het kader van de gebiedsontwikkeling een subsidie aangevraagd bij het 
dorpenfonds. Subsidie is €10.000,- wanneer de school zelf €2500,- inzet. MR betaalt dit vanuit de 
reservering plein in het komende schooljaar. De inzet van de subsidie is dat meerdere partijen hier 
dan iets aan hebben. Eskampen heeft de focus op bewegen en gezondheid (beweegparcours, 
buitenfitness, watertap, beweegmateriaal, pleinspelen). Na schooltijd kunnen kinderen, ouders en 
verenigingen dan gebruik van maken van de faciliteiten. Wanneer de subsidie niet doorgaat, 
schakelen we gelijk door naar het aanplanten van heggen.  
 
Verder besproken in de MR: 

 Schoolbegroting 

 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

 Besteding ouderbijdrage 

 Schoolgids 

 Formatie en groepsindeling 

 Open ochtend 

 Audit verslag 

 Inspectiebezoek 

 Verkiezingen 

 Groepsindeling 

 Curriculumvernieuwing 
 
 
 
 
 
 

 


