
Augustus 2022

Jaarverslag 2021-2022
Obs De Sterappel te Lienden

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van OBS De Sterappel. In dit verslag
beschrijven we in hoofdlijnen waarmee we ons het afgelopen jaar hebben beziggehouden.

Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op school. Wilt u
reageren of iets aan ons meedelen, dan kan dit via ons mailadres: MR.desterappel@basisburen.nl

Met vriendelijke groet,

Marieke van Ommeren, voorzitter
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Algemeen

De Medezeggenschapsraad (hierna: MR) van De Sterappel levert vanuit een kritisch-constructieve
instelling een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR doet dat door belangenbehartiging van
ouders, leerlingen en personeel bij schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de
school en dat van haar leerlingen. De MR functioneert als kritische gesprekspartner en controlerend
orgaan van de directeur. De MR streeft ernaar een proactieve gespreks- en onderhandelingspartner te
zijn. Als vertegenwoordiger van de achterban – zonder last of ruggespraak – wil de MR voldoende
informatie verwerven én verstrekken.

In maart werd duidelijk dat de school De Meent voornemens was te sluiten. Dit had ook effect op de
plannen van De Sterappel en die van de MR. De tweede helft van het studiejaar stond dan ook in het
teken van het monitoren van die ontwikkelingen.

Samenstelling MR 2021-2022
Dit jaar is de MR gestart in een nieuwe samenstelling. Twee nieuwe leden, vanuit de oudergeleding, zijn
er welkom geheten. Dat betreft Marieke van Ommeren (voorzitter) en Saskia Ottens. Tevens is Bert van
de Grift als ouderlid toegetreden tot de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die zich
buigt over schooloverstijgende zaken en waarin vanuit verschillende scholen van BasisBuren mensen zijn
vertegenwoordigd. Bert heeft afgelopen schooljaar aan alle MR-vergaderingen deelgenomen en vormt de
zodoende de schakel tussen de MR en de GMR. Verkiezingen zijn er schooljaar 2021-2022 niet geweest.

De MR was afgelopen jaar als volgt samengesteld:

Voorzitter: Marieke van Ommeren (oudergeleding)
Secretaris: Esther Zaaijer (leerkrachtgeleding)
Lid: Saskia Ottens (oudergeleding)
Lid: Robin den Daas (leerkrachtgeleding)
GMR lid: Bert van de Grift
Directie: Linda Beaupain

Vergaderingen en contactmomenten
De MR heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd, waarvan vier keer in aanwezigheid van een of
meer leden van de directie. In verband met corona hebben ook enkele vergaderingen plaatsgevonden via
teams. Daarnaast heeft de voorzitter periodiek contact met de directeur om lopende zaken te bespreken
en is er ad hoc contact geweest over zaken aangaande de fusie met de Meent en andere thema’s
(bewegen en verkeersveiligheid). Tevens was de MR aanwezig bij een drietal ouderavonden. De eerste
betrof een algemene ouderavond, de tweede en derde werden georganiseerd in het kader van het
fusietraject.

Er is vergaderd over diverse onderwerpen. De MR heeft advies- en instemmingsrecht. De volgende
documenten zijn in de MR behandeld en goedgekeurd:

● Jaarplan
● Schoolgids
● Begroting
● Vakantierooster en studiedagen
● Formatieplan
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● Fusie Effect Rapportage

Tevens is een aantal andere thema’s aan de orde geweest die hieronder afzonderlijk worden toegelicht.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en ze worden via de website aangekondigd. Alle ouders en
personeelsleden zijn van harte uitgenodigd om een MR-vergadering bij de wonen en desgewenst input te
leveren.

Werkwijze
De MR streeft er naar om op belangrijke thema’s de ouders van de school te informeren en consulteren,
zodat zij als ouders weten wat er speelt en kunnen meedenken over beleid. Informeren doet de MR door
haar notulen op de website te zetten en op gezette tijden een bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief.
Consulteren doet de MR door haar oor (actief) te luister te leggen bij andere ouders en aanwezig te zijn
bij ouderavonden. Bij de eerste informatieavond van het nieuwe schooljaar waren twee MR-leden
aanwezig om te peilen welke thema’s onder ouders leven. Wij stelden daarbij de vraag wat ouders willen
meegevens bespreekpunten. Dat leverde veel nuttige input op. Naar aanleiding daarvan heeft ook
terugkoppeling plaatsgevonden richting de ouders via de nieuwsbrief van school.

Zaken die genoemd werden door de ouders waren:

● schoolfruit,
● veiligheid op straat,
● meer aandacht voor bewegen,
● les in sociale media,
● aandacht voor muziek en culturele vorming,
● het bevorderen van ouderbetrokkenheid,
● aandacht voor kwetsbare kinderen,
● uitleg in lesmethoden,
● het organiseren van thema-avonden rondom opvoeding of ontwikkeling van kinderen.

Tijdens de ouderavond kregen wij als MR ook de tip mee om (korte) enquêtes te houden onder ouders
over bepaalde thema’s. Wij hebben dat gedaan op het thema van verkeersveiligheid (zie hieronder). De
bedoeling is om dergelijke enquêtes vaker te verspreiden. Tevens wil de MR periodiek contact hebben
met de oudercommissie (OC) omdat dit een groep betrokken ouders betreft die vaker op school zijn en
daarmee meer zicht hebben op de dagelijkse gang van zaken dan een gemiddelde ouder. Er is afgelopen
jaar wel reeds contact gelegd met de voorzitter van de OC, maar we zijn nog niet met een grotere groep
samengekomen. Dat zal in het begin van het nieuwe schooljaar alsnog gebeuren.

Reglement en jaarplan MR
De MR had een zeer verouderd reglement. Dit is opnieuw gemaakt en kloppend naar de samenstelling en
regelgeving. Elk jaar wordt er een nieuw jaarplan gemaakt. De MR gebruikt deze om doelen in de gaten
te houden en tevens ook alle vaste instemmingsmomenten in de gaten te houden. Dit jaarplan wordt
eind van elk schooljaar vastgesteld. Aangezien de samenstelling van de MR gaat veranderen als gevolg
van de fusie met de Meent zal dit jaarplan aan het begin van het nieuwe schooljaar worden vastgesteld.

Scholing
De MR maakt gebruik van MR academie. Dit is een online platform voor MR-leden dat elk moment
geraadpleegd worden bij vragen omtrent het functioneren van de MR en waarop individuele leden korte
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online cursussen kunnen volgen op specifieke thema’s. Zo hebben diverse leden de cursus gevolgd die
betrekking heeft op het aangaan van fusies.

Aandachtspunten MR

Hierboven is reeds aangegeven op welke thema’s de MR formeel is geconsulteerd door de directie en
welke activiteiten zijn georganiseerd. Hieronder volgt een nadere uiteenzetting van een aantal belangrijke
onderwerpen die afgelopen schooljaar zijn besproken.

Groei van de school en Fusie met de Meent uit Ommeren
De school maakte het schooljaar 2021-2022 een mooie groei door in de onderbouw. Veel nieuwe
gezinnen met jonge kinderen weten de school te vinden en er zijn veel gesprekken met nieuwe ouders. In
de maand maart is er ter ore gekomen dat de school De Meent uit Ommeren, door krimp, zal gaan
sluiten. Daarna is er een traject gestart met PhentaRho om een fusie op poten te zetten. Tevens is er door
de school een open huis georganiseerd. Al met al resulteerde dit in ruim 20 nieuwe leerlingen. Schooljaar
2022-2023 wordt er gestart met aanzienlijk meer leerlingen en nieuwe leden in de MR. De MR is in alle
fasen van het proces actief betrokken geweest.

Ouderenquête over verkeersveiligheid
Dit jaar heeft de MR een digitale enquête verzonden richting ouders over verkeersveiligheid. Dit thema
kwam tevens naar voren uit de consultatie van ouders tijdens de eerste informatieavond. Er kwam een
goede respons vanuit de ouders. De De MR heeft de resultaten met Linda Beaupain gedeeld en
besproken. Tevens zijn de resultaten teruggekoppeld naar de ouders.

Nieuwe Website
De school heeft dit jaar een nieuwe website gekregen. Deze is meer van deze tijd en wordt makkelijker
onderhouden, ofwel is meer praktisch. De MR heeft actief meegedacht over de inrichting daarvan en
heeft op de site ook een eigen pagina gekregen. Daarop zijn diverse documenten van de MR te vinden.
Met name de notulen en informatie over de huidige samenstelling is er te vinden.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie VVE in samenwerking met de SKLM
Er is meermaals contact geweest met diverse partijen om dit op te zetten vanuit de stichting. Helaas nog
niet het gewenste resultaat behaald. Dit zal het aankomende jaar wellicht terugkeren op de agenda
vanuit bestuur en directie.

Ouderbetrokkenheid (Fruit snij ouders, TSO)
Ouderbetrokkenheid is een onderdeel wat belangrijk is voor de school. Met name de ouderparticipatie is
voor de leerlingen van belang. Dit onderdeel is in meerdere vormen binnen de MR aan bod gekomen. De
TSO, tussenschoolse opvang , is opgezet door ouders en leerkrachten. Dit loopt en gedurende het jaar is
er een onderdeel aan toegevoegd namelijk, de betrokkenheid van leerlingen van groep 8 in de mediation
functie. Ofwel het helpen met oplossen van ruzies en akkefietjes op het kleuterplein. Fruit ouders, omdat
we meedoen met Schoolfruit, de ouders snijden driedaags op school het geleverde fruit en de groente.
Dit werkt heel goed. Een ouder heeft zelfs in het kader van de groentetuin een biobak neergezet. De
groentetuin is ook een goed lopend onderdeel van de ouderparticipatie, wat dit jaar verder uitgebreid zal
worden.

Beleid klusklas en plusklas
In het schooljaar 2021-2022 is er op de Sterappel gestart met de Klusklas en Plusklas. Door
omstandigheden is het beleid van de Klusklas nog niet af. Die zullen later schooljaar 2022-2023 volgen.
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Beleid van de plusklas is gemaakt en met de MR besproken. Beide klassen kunnen schooljaar 2022-2023
verder met werken!
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