
 

 

 

 

Jaarverslag MR schooljaar 2020-2021 

De MR bestaat uit: Jannette van den Heuvel  (voorzitter) en Jeannine van Ekeren, namens de ouders. 

Karin Zondag en Yvonne van Stekelenburg (secretaris), zijn MR-lid namens het team. Cindy Middeljans 

(directeur) is bij een deel van de vergaderingen aanwezig om informatie te verstrekken. 

Via de notulen van de GMR-vergaderingen wordt de MR op de hoogte gehouden van hetgeen in GMR-

vergaderingen aan de orde is geweest. Agnes Laay is onze vertegenwoordiger in de GMR, zij ontvangt 

ook de notulen van de MR-vergaderingen. 

Een MR-lid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar, daarna treedt een MR-lid af, of stelt zich 

herverkiesbaar. Jannette van den Heuvel, de voorzitter, is nu aftredend, maar stelt zich 

herverkiesbaar. Indien u interesse hebt om lid van de MR te worden, kunt u kunt informatie opvragen 

bij Jannette en Jeannine over wat MR-lidmaatschap inhoudt. Als u lid van de MR wilt worden kunt u 

zich opgeven bij Yvonne van Stekelenburg, voor 14 december, om zich verkiesbaar te stellen. 

Dit schooljaar zijn vanwege Corona een aantal vergaderingen via teams gehouden. Een aantal keer is 

er geen vergadering geweest, maar is via mail en het opsturen van documenten de MR op de hoogte 

gebracht en is instemming verleend/advies gegeven door Jannette en Jeannine. 

Het afgelopen schooljaar zijn, onder andere, onderstaande onderwerpen aan de orde gekomen: 

1 Presentatie Inspectie 

De Inspectie doet een verificatie-onderzoek, waarbij ze nagaan of de school werkt aan de 

verbeterpunten die tijdens het Inspectiebezoek zijn aangegeven. Op 8 oktober heeft Cindy een 

presentatie gegeven aan de inspecteur over de manier waarop we met de verbeterdoelen aan de slag 

zijn gegaan. Op 27 oktober is een conceptrapport gepresenteerd aan het bestuur. De inspecteur had 

grote complimenten mbt de ontwikkeling van Soolva en de scholen. 

 

2 Ouderbijdrage 

Schooljaar 2019-2020 is maar 50% van de ouderbijdrage betaald. We zijn ons gaan oriënteren op een 

manier om de ouderbijdrage op een andere manier te innen, zodat er een hoger percentage betalingen 

zou kunnen komen. Helaas legde Corona alles (wederom) stil. We besluiten de helft van de 

ouderbijdrage op de oude manier te vragen. 

Er staat nu een reserve op de rekening, vanwege Corona zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan.  



 

 

 

Ondanks dit saldo moeten we dit schooljaar de ouderbijdrage vragen, daarna gelijk een leuke 

besteding doen, zodat ouders weten dat het geld wel goed besteed wordt. Het team kijkt naar de 

besteding van de reserve, gedacht wordt aan materialen voor techniek en aan cultuuronderwijs. We 

oriënteren ons op duurzaam materiaal voor alle kinderen, uitjes en gastlessen. 

 

3 Godsdienstonderwijs 

We hebben nu naast Christelijk ook Islamitisch godsdienstonderwijs. De godsdienstjuf van het 

christelijk onderwijs, Jeanne, kan ook een link leggen naar katholiek godsdienstonderwijs. Kinderen 

die geen islamitische achtergrond hebben, kunnen ook deelnemen. 

 

4 Verkeersveiligheid 

Er is een oproep gedaan voor een werkgroep voor verkeersveiligheid, Edek Godlewski en Diana Schoon 

hebben zich aangemeld. Na de herfstvakantie is er overleg met de partners van het Vlechtwerk, de 

wethouder wil meedoen met het overleg. Daarna zal eea gecommuniceerd worden naar de ouders.  

Er is overleg geweest met de klankbordgroep, de palen in de Sportlaan zijn nu weg, verkeersborden 

worden genegeerd. Bij het Kompas is de verkeerssituatie erg onoverzichtelijk, bij ons parkeren 

ouders voor school ipv op het parkeerterrein. De klankbordgroep wordt in  contact gebracht met de 

wethouder en de BOA. Er moet regelgeving komen zodat je kunt handhaven. Kompas en Trema zijn 

gevraagd ouders te werven. 

5 Corona  

We merken af en toe de gevolgen van Corona, als personeel zich moet laten testen en wachten op de 

uitslag of dat de naaste omgeving tot quarantaine leidt. Het gebeurt nu ook dat kinderen niet naar 

school kunnen vanwege besmetting bij ouders of naaste familieleden. Er is nog geen hinder bij 

klasgenoten. 

 

6 Begroting 

De begrotingsgesprekken zijn geweest, de definitieve berekening komt nog. Op basis van het 

leerlingenaantal moeten we keuzes gaan maken. We moeten waarschijnlijk met 4 groepen gaan 

draaien, eerst gaan we kijken waar we op andere plekken geld kunnen besparen, bv op directieniveau, 

ambulant werken, assistentie directie. Op de teldatum hadden we 101 leerlingen. Cindy wil de MR 

betrekken in de keuzes die gemaakt kunnen worden. Na 10 december wordt het in het team 

besproken, dan komt de definitieve begroting. 

Het leerlingenaantal is in de lijn der verwachting, we hebben grote bovenbouwgroepen die weggaan en 



 

 

kleine middenbouwgroepen. De instroom bij de kleuters ziet er goed uit, door peuterochtenden, goede 

PR en profileren proberen we te groeien. 

De (personele)begroting. 

In de MR-vergadering van juni wordt, mbt de begroting, het volgende besproken: 

Vanuit OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) krijgen we 5 ½ miljoen, daarbij komen nog subsidies 

en bijdragen, inkomsten vanuit projecten en het Samenwerkingsverband. Soolva heeft nu een positief 

saldo, het beleid is erop gericht reserves in te bouwen. 

Cindy licht de begroting toe. Sigmond heeft negatief saldo vanwege daling van het aantal leerlingen. 

NPO-gelden worden ingezet om toch 5 groepen te kunnen draaien. 

7 Werkdrukverminderingsgelden en NPO-gelden. 

Vanuit de overheid worden werkdrukverminderingsgelden en NPO-gelden geregeld voor het onderwijs. 

Cindy licht de keuze voor besteding van werkdrukverminderingsgelden en NPO-gelden toe. Geld van 

NPO dat over is, willen we gebruiken voor: 

- professionalisering mbt de materialen die zijn aangeschaft van “Met sprongen vooruit”. 

- professionalisering op het gebied van Coöperatief Leren 

- professionalisering vanuit Auris mbt begrijpend lezen en woordenschat 

 

8. Groepsverdeling en formatie. 

Cindy licht de keuze voor de groepsverdeling toe. Volgend schooljaar is er een enkele groep 5, omdat 

deze groep door de Coronamaatregelen in het 3e en 4e schooljaar veel fysieke lestijd gemist heeft, 

wat voor deze leerjaren erg belangrijk is.  

Formatie: Er is een vacature voor 2 dagen voor een onderwijsassistent in de onderbouw. Voor groep 

6/7 is in de eerste maand van het volgend schooljaar vervanging nodig vanwege ouderschapsverlof. 

 

Yvonne van Stekelenburg, secretaris. 

 

 


