
Jaarverslag MR 21-22 

Jaarverslag MR 2021-2022 
De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt ouders en personeelsleden van onze school. Er 
wordt 7 x per schooljaar vergaderd.  
 
Personeelsgeleding 
Annelies van Deursen – voorzitter, Lucas Adriaansens – ook GMR, Jolanda de Rooij-secretaresse 
Oudergeleding 
Anouk de Quartel, Cyntia Hoeijenbos, Jacco Bosveld 
 
Bij de vergaderingen zijn Marianne Lammens en/of Caroline Spoorenberg aanwezig. 
 
De school is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van BLICK vanuit 
de personeelsgeleding door Lucas Adriaansens.  
Op de website en de school-app kunnen ouders informatie over de MR terugvinden.   
Ook de agenda en een verslagje van de vergadering wordt hier geplaatst.   
  
Tijdens de vergaderingen van het afgelopen schooljaar zijn o.a. de volgende zaken besproken: 
 
Jaarplan 2021-2022. 
MR geeft instemming. Aan het eind van het schooljaar ontvangt MR de evaluatie. Ondanks corona 
zijn er goede stappen gezet in de ontwikkeling van het onderwijs. 
 
Corona 
Ook dit jaar hadden we nog te maken met corona en een lockdown in december/januari. Er zijn ook 
klassen in quarantaine gegaan vanwege corona.  
De corona-maatregelen werden op school goed nageleefd: handen wassen, extra schoonmaak, 
afstand houden door personeel, geen ouders in de school, gespreid de school in en uit, geen fysieke 
overleggen door team, geen groepen kinderen mengen. Als kinderen klachten hadden, konden ze 
niet naar school.  
Er was een periode een mondkapjesplicht voor personeel en bezoekers. 
Ventilatie was op orde in het nieuwe gebouw. 
Kinderen in de bovenbouw kregen zelftesten mee naar huis.  
Verschillende activiteiten zijn in aangepaste vorm doorgegaan. 
Er was een plan voor thuisonderwijs, dat is gemaakt in overleg met de MR.  
Er komen weinig ouders in school, kinderen komen zelfstandig naar binnen. Dat geeft rust bij de start 
van de dag. 
 
Financiën 
De begroting en resultaat van 2021 laten wederom een overschot zien.  
Er is een aantal keer toelichting gegeven op de begroting door directie en controller van BLICK. 
 
Formatie/personeel 
Een aantal personeelsleden dat corona heeft gehad heeft langdurige klachten en langere tijd nodig 
voor herstel.  
Omdat er regelmatig uitval is omdat een leerkracht corona heeft of thuis moet blijven vanwege 
corona in het gezin, worden groepen regelmatig opgevangen door de onderwijsassistentes. 
In 2022 wordt gestart met een 16e groep, er zijn veel aanmeldingen gedurende het schooljaar 
geweest terwijl veel groepen vol zaten. 
 
SchoolOndersteuningsProfiel. (SOP) 
De Mr heeft ingestemd met het SOP 21-22, wel waren er vragen over aantal aanpassingen. 
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NPO gelden n.a.v. achterstand opgelopen door lockdowns 
Met de schoolscan en analyse is gekeken waar achterstanden zijn opgelopen. Vandaar uit moeten 
interventies worden gekozen uit een menukaart die is opgesteld door Ministerie.  Team moet hierbij 
betrokken worden en MR heeft instemmingsrecht op besteding van de gelden. 
Er is een enquête onder het team geweest met de vraag waar de behoefte ligt voor besteding NPO- 
en werkdrukgelden. 
Voor De Bouwsteen is €280.000.- beschikbaar voor het schooljaar 2021-2022. Omdat we SBO zijn en 
we CUMI leerlingen hebben, ontvangen we meer dan een gewone basisschool.  
Dit schooljaar is een gedeelte van de NPO gelden ingezet voor extra handen in de klas zoals 
onderwijsassistentes.   
Ook wordt er een extra rekenmethode ‘Met sprongen vooruit’ aangeschaft met daarbij horend een 
training voor de personeelsleden die ermee werken. 
Op gebied van Executieve functies wordt er materiaal aangeschaft. 
Omdat is aangegeven door het ministerie dat het budget niet in 1 schooljaar hoeft te worden 
uitgegeven, worden de overige gelden later besteed. We willen niet dat er in korte tijd teveel nieuwe 
zaken worden ingevoerd. 
 
BLICK heeft 25 % van de gelden gebruikt om bovenschools in te zetten.  De MR heeft onder 
voorwaarde hiermee ingestemd. De MR kon zich niet geheel vinden in de besteding bovenschools. 
 
Het personeel van De Bouwsteen ontvangt dit schooljaar en komend schooljaar een 
arbeidsmarkttoelage vanuit het NPO programma van het Ministerie. Dit om het aantrekkelijk te 
maken om op een school te werken met leerlingen met een achterstand. 
 
Arbo 
Er zijn voldoende BHV-ers, ze hebben een jaarlijkse training gehad. Er is 1x aangekondigd en 1x 
onaangekondigd ontruimd.  Aantal punten in de organisatie wordt verbeterd. 
Quickscan onder het personeel was positief. Aandachtspunten worden verwerkt in een plan van 
aanpak. 
De tevredenheidspeiling leerlingen is uitgevoerd en de uitslag was vergelijkbaar met jaar ervoor. 
 
Gebouw Wiekslag 
In januari werd bekend dat we na de zomervakantie zouden starten in het gebouw aan de Wiekslag 
(voormalig praktijkonderwijs) Dit is een VO-gebouw met veel praktijkruimtes dat enige maanden leeg 
stond en flink moest worden verbouwd. Henk Beesems heeft het project van de verbouwing en 
verhuizing geleid. 
Er moeten nieuwe lokalen worden gemaakt, er moet worden geschilderd, er zijn gedeeltelijk nieuwe 
vloeren gelegd. Er zijn nieuwe digiborden opgahengen en er is en nieuwe print op de muur in de 
grote hal gekomen. Het speelplein en de ruimte voor school zijn nog niet af en worden in de eerste 
helft van het nieuwe schooljaar aangepakt. 
Ook de BSO heeft een ruimte in de school.  
De buitenruimte: er worden hekken geplaatst langs de sloot en achterplein en er komt een 
fietsenstalling aan de zijkant. 
Er is een gebruikersgroep van verschillende personeelsleden die mee denken over bepaalde zaken. 
De ouders van de MR maken zich grote zorgen over de verkeerssituatie rondom het gebouw aan de 
Wiekslag. Er is hierover contact met de gemeente. 
Door de verhuizing is de school een week eerder dicht.  
 


