
  
  

Jaarverslag MR ODBS “De Eskampen”, september 2021 t/m september 2022.  
  

De MR heeft in de periode september 2021 – september 2022 acht keer vergaderd.  
  

Korte toelichting op de gang van zaken binnen de MR:  
  
MR-leden  
De Medezeggeschapsraad (MR) bestond in 2021/2022 uit Auke van Heel (voorzitter), Annelies 
Ebbens (penningmeester),  Arne Roelevink (GMR lid), Marjanne Bouma, Jan de Rijk, Marian 
Drenckhahn, Sanna Vos en Arenda Geersing (secretaris).  
Auke van Heel en Arne Roelevink beëindigen hun termijn. Het voorzitterschap wordt overgenomen 
door Marjanne Bouma. Gijs Geerlings en Wieger van der Zee treden toe tot de MR. Omdat er twee 
kandidaten waren, zijn er geen verkiezingen geweest. 
  
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: verzelfstandiging OPON, werving 
nieuwe directeuren, ICT, huisvesting, het openbare karakter van OPON, procedure raad van toezicht, 
het vakantierooster, Corona en de bijkomende maatregelen. 
  

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.  
  
Het nieuwe schoolplein: 
Het nieuwe schoolplein staat al jaren op de agenda. Helaas waren er steeds omstandigheden 
waardoor er niet kon worden begonnen met de aanleg. Vlak voor de zomervakantie was er goed 
nieuws: de aanleg kon beginnen. Om een mooie start te maken is er een hartvorm plantenbak 
aangelegd. Na de zomervakantie is gestart met het plein van het Spectrum, daarna is ons plein aan 
de beurt. De oplevering staat gepland in week 48. 
  



Activiteiten gefinancierd met ouderbijdrage  
De MR heeft o.a. bijgedragen aan pleinspeelgoed, leesboeken, het Sinterklaasfeest, de 
schoolbibliotheek, Sint Maarten en diverse onderdelen uit het cultuurprogramma van de school. 
  
Schoolsluiting/thuisonderwijs  
Dit schooljaar kregen de kinderen een week eerder/langer kerstvakantie. Deze week werd er 
noodopvang geboden. Na de kerstvakantie gingen de kinderen weer naar school. De groepen 3 t/m 8 
hebben in de classroom werk staan, voor het geval een leerling thuis komt te zitten. Voor de groepen 
1 en 2 is er een document met activiteiten. 
 
Uitwonen/vacatures:   
De Eskampen groeit gestaag verder. Er zijn 14 groepen, waardoor er ook dit schooljaar weer 3 
groepen uitwonen. Vorig schooljaar (2021-2022) waren dat groep 5, 5/6 en 6. Dit schooljaar (2022-
2023) zijn het de groepen 5a, 5b en 6. 
In de formatie waren door het vertrek van een collega, het vertrek van de directeur en het minder 
gaan werken van een collega 3 plekken op te vullen. Hiervoor zijn Marloes de Haan en Marcia 
Brinksma (beiden uit de flexpool) voor een jaar aangesteld. Corien de Wolff is aangesteld als de 
nieuwe directeur. 
 
Huishoudelijk reglement: 
Als MR zijn we bezig om een duidelijk en up to date huishoudelijk reglement te maken, dit n.a.v. de 
gevolgde MR cursus door de oudergeleding. 
 
NPO gelden en vervanging: 
Vorig jaar is er een schoolscan gedaan, om in kaart te brengen wat Corona met onze schoolpopulatie 
heeft gedaan. Naar aanleiding hiervan hebben we de gelden ingezet. We hebben de gelden verspreid 
over 4 jaar. Deze gelden moeten we ook tegen die tijd weer afbouwen, zodat iedereen weet waar 

hij/zij aan toe is.  
In het begin van het schooljaar merkten we positieve kanten van de NPO gelden. Vanaf oktober 
werden de gelden echter constant ingezet om de groepen te bemannen, waardoor met name de zorg 
en extra ondersteuning uitviel. Omdat dit echter niet de bedoeling is, hebben de directeuren dit 

aangegeven bij OPON. Binnen het bestuur is tot nu toe de afspraak dat de vervanging eerst via de 
NPO gelden opvangen wordt. 
 

  
Verder besproken in de MR:   

 

 
 
 
 
 
 

Schoolbegroting  ICT Dalton 

Verlenging en daarna concept schoolplan  IPC Crisissituatie BSO 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  AOS  

Besteding vrijwillige ouderbijdrage  BLO  

Schoolgids  Methodes  

Formatie en groepsindeling  Engels  

Ontwikkelingen binnen OPON    Two factor authentication  

Oudertevredenheidsonderzoek  UBO registratie  



 
 
 
 

    
 

 
 

  
 


