
Jaaroverzicht OR en MR
Jansenius de Vries schooljaar 2021-2022

Aan het einde van het schooljaar 
zijn Gerlenda, Deborah, Joyce en 

Jose afgetreden. Simone neemt het 
voorzitterschap over van Priscilla.

De afgetreden leden zijn 
vervangen.  

Er wordt gewerkt met een aantal 
activiteitencommissies waarin één of 

meerdere OR-leden plaatsnemen. 
De commissieleden bespreken de 
activiteiten met de leerkrachten.

De ouderbijdrage die 
jaarlijks gevraagd wordt, 
wordt  gebruikt om de 

activiteiten te bekostigen, 
zoals te zien in het 

financiële overzicht.

Stoetbomen
Voor groep 3 zijn er 

weer prachtige 
takken gemaakt. 

De MR en OR willen alle ouders die ons in het afgelopen 
schooljaar geholpen hebben heel hartelijk bedanken. We 
bedanken het team ook voor de prettige samenwerking. 

Het is van groot belang dat zowel ouders als leerkrachten betrokken zijn 
en blijven bij het doen en laten van de school. De MR-vergaderingen zijn 

openbaar en kunnen door ouders die dat willen bezocht worden.

Formatieplaatje: 
Ook dit jaar ging het goed 

met de 
leerlingenaantallen. Het is 
fijn dat we weer met vier 
groepen kunnen starten. 

Tevens gaan we ook 
gebruik maken van een 

onderwijsassistent.

Personeel: 
Juf Tineke gaat met 

prepensioen, maar blijft 
ook nog één dag bij ons 

werken.  Juf Ellen is nieuw 
bij ons op school 

gekomen. 
Het nieuwe kindcentrum is een 

terugkerend onderwerp. We 
hebben ons o.a. gebogen over 
de verkeerssituatie en nieuw 

meubilair. We blijven goed op 
de hoogte van de planning van 

diverse zaken, altijd in nauw 
overleg met de Rank. 

Wat wordt er zoal besproken?
Elke vergadering komen schoolzaken 

aan de orde, zoals aantallen 
leerlingen, bezetting leerkrachten, 
onderwijskundige aanpassingen en 

mededelingen uit het team. 
Maar ook de vaststelling van de 

schoolgids, het schooljaarplan, het 
schoolplan, de begroting, de 

meerjarenbegroting, de formatie, het 
taakbeleid, het formatieplan, de 

vakantieplanning en de planning van 
margedagen.

De zittingstermijn van onze voorzitter zat 
erop. Sarah Spinder heeft aangegeven deze 
periode te willen verlengen, omdat er geen

andere gegadigden waren.

Het (aangepaste) 
schoolkamp van groep 
(7 en) 8 is qua uitgaven 
niet meer te vergelijking 

met ‘de Grote Reis’. 

De inkomsten van het oud 
papier zijn sterk gestegen 

door de goede kiloprijs. We 
bedanken iedereen die heeft 

meegeholpen met het 
ophalen hiervan dan ook 
ontzettend! Doordat we 

hierdoor geld ‘over’ hebben 
willen we alle ouders graag 

tegemoet komen in de 
alsmaar duurder wordende 

maatschappij. Dit jaar worden 
de schoolreisjes dan ook 

betaald vanuit het overige 
oud papier geld en vervalt de 

betaling hiervan!

OR MR

Sint Maarten
Iedereen maakte een 

lampion op school. Jong en 
oud door elkaar. Ook heeft 

iedereen wat lekkers 
gekregen. 

Sinterklaas
Sinterklaas kwam dit jaar met twee pieten met 

een tractor op school. De werkkamer van 
Sinterklaas was prachtig ingericht en sprak de 

kinderen heel erg aan!

Kerst
Door de lockdown was de 

viering verplaatst. Er is samen 
gegeten én de Kerstman kwam 

langs met zijn elfjes. 

Schoolreizen
Drie groepen gingen naar 

Sanjesfertier en drie groepen 
gingen naar Drouwenerzand. 
Groep 7 en 8 hebben drie te 

gekke dagen gehad in 
Drouwenerzand in de 

Kwartjesberg. 

Oud papier
Door Corona is het oud papier 

deels op inbrengdagen ingebracht 
én deels weer opgehaald in de 

straten! We zijn heel blij met ALLE
hulp en trots op wat we hebben 

opgehaald. 

Financieel

Ouderbijdrage blijft 
15 euro per leerling

De kascommissie, bestaande 
uit Wouter Bosma en Siefko 

Julius, heeft de financiële 
overzichten van 2021/2022 
gecontroleerd en akkoord 

bevonden.

De post 
‘boodschappen’ en 

‘bedankjes’ is 
vertekend. Dit gaat 
voornamelijk om 

boodschappen voor 
alle vieringen. 

Het doel van de OR is om te helpen 
bij het organiseren van activiteiten. 

Er is maandelijks
vergaderd met elkaar.

Er is dit jaar 
zeven keer 

vergaderd. Door 
Corona waren 

de meeste 
vergaderingen 

via Teams. 

De GMR-agenda is een vast onderdeel van 
de agenda van de MR. Ralph van Erkel, 

ouder van onze school, is voorzitter van de 
GMR van heel L&E. 

De MR praat - en in sommige 
gevallen beslist zij ook - mee over 
de inhoud en organisatie van het 

onderwijs op de school. 


