
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MR Jaarverslag 2021-2022 
 

 
Inleiding 
Dit jaarverslag geeft in het kort weer waar de MR van obs De Catamaran in het 
schooljaar 2021-2022 mee bezig is geweest. Naast de standaard terugkerende 
thema’s, welke te vinden zijn in het Jaarplan 2021-2022, heeft de MR een rol 
gespeeld bij verschillende onderwerpen. 

 
Samenstelling 
De MR is qua samenstelling gelijk verdeeld geweest (2 ouders, 2 leerkrachten). De 
samenstelling was als volgt: 
 

• Anita Smit (teamgeleding) 
• Kitty Breuer (teamgeleding) 
• Mart Muller (oudergeleding, voorzitter) 
• Sylvia van Rooij (oudergeleding) 

 
Er waren dit jaar geen wijzigingen t.o.v. het jaar ervoor. Wel heeft Anita aangegeven 
na dit jaar te gaan stoppen als MR-lid. Zij zal in het schooljaar 2022-2023 vervangen 
worden door Ria de Ruiter. 

 
Onderwerpen 
Naast de geplande (standaard terugkerende) onderwerpen uit het jaarplan, heeft 
een aantal punten de bovenhand gevoerd binnen de MR: 
 

• Vormingsonderwijs – De MR heeft in het schooljaar 2021-2022 vragen 
gesteld rondom het vormingsonderwijs. Dit heeft al sinds de oprichting een 
Christelijk karakter. Gebruikelijk is dat dit regelmatig gepeild wordt onder de 
ouders, om zo de behoefte, en mogelijke godsdienstige richting van deze 
lessen te bepalen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe jaarlijkse uitvraag bij 
ouders over de deelneming van kinderen aan het vormingsonderwijs. 
Daarnaast is het onderwerp over inventarisatie van de vorm van 
vormingsonderwijs bij GMR neergelegd. 

• Zicht op ontwikkeling ouders – Dit jaar is het onderwerp ‘zicht op 
ontwikkeling ouders’ opgepakt n.a.v. vragen over de informatie die ouders 
krijgen over de voortgang van hun kinderen in Parnassys. Duidelijk werd dat 
deze gegevens niet compleet zijn en verkeerd geïnterpreteerd kunnen 
worden. De toegang tot het ouderportaal is daarom voorlopig stopgezet. In 
de kleutergroepen is de manier van rapportage naar de ouders verbeterd. 
Hiermee wordt op dit moment ervaring opgedaan. Tevens is in samenspraak 
met het team en na aangeven van de MR het aantal contactmomenten met 
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ouders met ingang van het nieuwe schooljaar geïntensiveerd (een centrale 
ouderavond, voortgangsgesprek, rapport gesprek en, indien nodig, nog een 
eindgesprek). 

• NPO gelden – De MR heeft instemming verleend op de besteding van eerste 
ronde NPO gelden. Bijzonderheid hierbij was, dat 25% van deze gelden in 
een Blick-breed solidariteitsfonds werd ondergebracht. Hieruit werden 
initiatieven bekostigd welke Blick-breed kunnen helpen met het oplossen 
van de achterstanden. De NPO gelden werden verder binnen de school 
ingezet in het behouden van enkele klassen per groep. De MR is in dit proces 
kritisch geweest op deze besteding en met name het proces wat gevolgd is. 
De MR heeft daarbij voor de tweede ronde NPO gelden verbetering ge-eist 
op dit vlak. 

• Overige punten – De MR heeft onder andere advies gegeven aan de directie 
over de hygiëne in school (met name toiletten bij de kleuters), ventilatie en 
klimaat binnen de school, de werkdruk en ziekteverzuim onder leerkrachten 
en (het afbouwen van) de Coronamaatregelen. 

 
 


