
 
 

Jaarverslag MR ODBS “De Eskampen”, september 2020 t/m september 2021. 
 

De MR heeft in de periode september 2020 – september 2021 negen keer vergaderd. 
 

Korte toelichting op de gang van zaken binnen de MR: 
 
MR-leden 
De Medezeggeschapsraad (MR) bestond in 2020/2021 uit Auke van Heel (voorzitter), Annelies 
Ebbens (penningmeester),  Arne Roelevink (GMR lid), Marjanne Bouma, Jan de Rijk, Arenda Geersing, 
Sanna Vos en Inge Tienkamp (secretaris). Het secretariaat werd na de zomervakantie overgenomen 
door Arenda Geersing. Inge Tienkamp is toen uit de MR gegaan. 
 
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.  
Na de vergadering komt er een kort stukje in de nieuwsbrief, zodat ouders direct op de hoogte zijn. 
 
GMR (gemeenschappelijke medezeggeschapsraad): 
De MR is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke MR (GMR, vertegenwoordiging van alle 
scholen binnen OPON) en werd in de vergaderingen op de hoogte gehouden van de zaken die in de 
GMR  aan de orde kwamen. Belangrijkste onderwerpen waren: strategisch huisvestingsplan, Corona 
en de bijkomende maatregelen, NPO gelden, huisvesting. 
 

Uitgebreid besproken zaken binnen de MR: 
 

Leerlingenraad  
Ieder jaar wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen. Uit de groepen 6, 7 en 8 worden 
democratisch (door hun eigen groep) twee kinderen gekozen die deel mogen nemen aan deze raad. 
Wilfred Dijkstra heeft het afgelopen jaar de leerlingenraad begeleid. De leerlingenraad sluit eenmaal 
per jaar aan bij de MR. Daarin vertellen zij waar ze mee bezig zijn en voor welke posten zij het geld 
(wat vanuit de MR beschikbaar wordt gesteld) uit willen geven. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Ook dit schooljaar was de ouderbetrokkenheid weer groot. Helaas mochten veel activiteiten 
vanwege de maatregelen niet doorgaan, of wel doorgang hebben maar zonder ouders/hulp van 
buitenaf. Vanaf het moment dat de maatregelen versoepelden, hebben we gemerkt dat de 
bereidwilligheid om te helpen direct groot was. 
 
Activiteiten gefinancierd met ouderbijdrage 
De MR heeft bijgedragen aan pleinspeelgoed, leesboeken, het Sinterklaasfeest, de schoolbibliotheek, 
Sint Maarten en diverse onderdelen uit het cultuurprogramma van de school, de ‘leuke’ dag aan het 
eind van het schooljaar (i.p.v. de schoolreisjes). Helaas kon ook dit schooljaar niet alles doorgaan. 



 
Schoolsluiting/thuisonderwijs 
Vlak voor de kerstvakantie gingen de scholen weer dicht vanwege Corona. Voor zowel ouders als de 
leerkrachten was dit weer een intensieve periode. Gelukkig werd alles direct vlot en goed opgepakt, 
omdat we het al eens eerder hadden meegemaakt. Het uitlenen van Chromebooks verliep soepel, 
waardoor veel ouders thuis uit de brand werden geholpen. 
Kinderen hebben hun taken via Google Classroom gekregen en instructies via Google Meet. Voor de 
kleutergroepen werd alles via de Parnassys mail opgestuurd. 
School heeft in deze periode aandacht gehad voor kinderen/gezinnen waarbij het thuisonderwijs niet 
goed lukte. Het CJG besloot over de sociale opvang van kinderen op school. Hierover is informatie 
van het CJG naar ouders gestuurd.  
 
Uitwonen/vacatures:  
In het schooljaar 2021-2022 is de Eskampen weer gegroeid met 1 nieuwe groep. We hebben nu 14 
groepen, waarvan er drie uitwonen op ’t Spectrum. Er is hierbij gekozen voor de groepen 5, 5/6 en 6, 
i.v.m. de samenwerking. Vanwege deze groei is er één nieuwe leerkracht en één nieuwe 
onderwijsassistente aangenomen. 
 
Academische opleidingsschool: 
De Eskampen heeft ervoor gekozen, om stagiaires van de pabo intensiever te gaan begeleiden. 
Hiervoor is een schoolopleider aangesteld. Zij zal het aanspreekpunt voor zowel de collega’s als de  
pabo studenten worden en hiervoor een opleiding volgen aan de Hanze Hogeschool. 
De bedoeling is dat we toekomstige collega’s een brede en mooie basis geven, waarna ze wellicht 
voor ons bestuur aan het werk kunnen gaan. 

 
Verder besproken in de MR: 

 

• Schoolbegroting 

• Verlenging en daarna concept schoolplan 

• Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

• Besteding vrijwillige ouderbijdrage 

• Schoolgids 

• Formatie en groepsindeling 

• Ontwikkelingen binnen OPON   

• Oudertevredenheidsonderzoek 

• ICT: overgang naar office 365, nieuwe schoolborden 

• IPC 

• Schoolplein 

• Methodes 

• WBTR 
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