
Jaarverslag MR De Oversteek 2021-2022 

 

In onderstaand verslag beoogt de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Oversteek uiteen 

te zetten welke onderwerpen in 2021-2022 de revue passeerden. Daarbij beperken we ons tot de 

hoofdzaken en de belangrijkste uitkomsten van discussies. 

 

Samenstelling 2021-2022 

In schooljaar 2021-2022 bestond de MR uit de volgende leden: 

• Mandy Christ – voorzitter 

• Sanne de Bont – voorzitter 

• Hanneke van Houwelingen – notulist 

• Susanne Coenen 

• Esther van den Dries - notulist 

• Roy Richardson 

• Sharon Jonkman 

• Jasper Rijk 

Aan het einde van het schooljaar heeft Hanneke van Houwelingen afscheid genomen van de MR. 

Haar plaats is ingenomen door Evelyne Waterschoot. In de oudergeleding heeft Jan Knuivers 

plaatsgemaakt voor Sharon Jonkman, die eind schooljaar 21-22 vertrok.  

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Eind 2020-2021 zijn een aantal interventies voorgesteld die De Oversteek in gang wilde zetten. 

Hiervoor krijgt de school de zgn. NPO-gelden. Deze zijn te verdelen over drie schooljaren. Doel 

hiervan is de achterstanden, ontstaan door (de lockdowns ten gevolge van) covid-19, zo veel 

mogelijk weg te werken. De MR heeft instemmingsbevoegdheid over deze uitgaven. Daarnaast heeft 

de MR zich ten doel gesteld de evaluatie van de interventies kritisch te bestuderen. Deze evaluatie is 

bepalend voor de keuze van interventies voor schooljaar 2022-2023. 

Gekozen interventies voor schooljaar 2021-2022: 

- Culturele workshops o.l.v. De Lindenberg, t.b.v. sociaal-emotioneel welzijn en sociale 

cohesie. 

- Remedial teaching via RID 

- Resultaten van Begrijpend lezen, rekenen en spelling verhogen. Effectieve instructie wordt 

gegeven volgen het EDI model. Koppeling naar de bevindingen van de audit Expertis 2021; 

- Interventie gericht op welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen uit 

groep 1 en 2, door therapeuten De Enk 

- Optimaliseren van het pedagogisch klimaat in de klassen en het aanbrengen van een rode  

draad in aanpak door de hele school. O.l.v. Annemarie Stevens.  

 

 



Evaluatie interventies schooljaar 2021-2022: 

In de MR is een aantal keer gevraagd naar een evaluatie waaruit blijkt of het beoogde resultaat ook 

daadwerkelijk is behaald. We hebben moeten constateren dat van een grondige evaluatie geen 

sprake is geweest. Wel is in het team besproken welke interventies succesvol waren in de ogen van 

de leerkrachten. Op basis daarvan is gekozen voor een set nieuwe interventies voor 2022-2023. Voor 

de MR is leidend geweest dat als het team achter de interventies staat, dit leidt tot een positief 

advies. 

Nieuwe plannen voor schooljaar 2022-2023: 

- Ondersteuning op rekenen in groep 5 door RID 

- Ondersteuning bovenbouw 2 dagen 

- Extra devices elke groep 

- Extra ondersteuning spellingsachterstanden groep 5 en 6 

- Live evaluatiemomenten RID onder schooltijd 

- Ondersteuning onderbouw onderwijsassistent op taal/rekenen 

Huisvesting 

Een ander belangrijk item was (en blijft) de problematiek rondom de huisvesting. Zo wordt er door 
kinderen, docenten en ouders geklaagd over de gebrekkige klimaatbeheersing. Dit traject loopt al 
jaar of 4. In de zomer zijn er extreem hoge temperaturen in de gebouwen. Ook valt op dat de 
verschillen van huisvesting binnen Conexus groot zijn, bijvoorbeeld als we kijken naar De Uitdaging.  
Om over deze problematiek te spreken is Pieter van Driel (verantwoordelijke huisvesting Conexus) 
door de directie in de MR uitgenodigd. Een belangrijk punt dat toen is besproken is de optimalisatie 
van het ventilatiesysteem. Dat systeem bleek onvoldoende te zijn. Dit jaar zijn er een aantal 
interventies geweest om dit te verbeteren. 
Ondanks verscheidene onderzoeken, concludeert het team dat de klimaatbeheersing nog steeds 
ondermaats is. Dhr. Van Driel heeft enkele toezeggingen gedaan en verbeteringen beloofd. Tot op 
heden zien we daar onvoldoende van terug. De MR moet dus blijven toezien op een verbetering van 
deze situatie. 
 

Begroting 

Dit jaar is ook weer de begroting aan de MR voorgelegd. De directie van De Oversteek presenteerde 

een relatief beleidsarme begroting. De MR heeft gevraagd volgend schooljaar een beleidsrijkere 

begroting te presenteren. Omdat de MR adviesrecht heeft op de begroting, is het wenselijk 

beleidskeuzes die ten grondslag liggen aan de begroting meer in samenhang te bespreken. 

Rol in belevingsonderzoek 

Eind schooljaar 2021-2022 is de MR gesprekspartner geweest van Conexus. Onderwerp van gesprek 

was een offerte voor een belevingsonderzoek op De Oversteek. De MR heeft vanuit zijn positie 

kritisch gekeken naar onderzoeksvragen- en resultaten. Er is door de firma B&T Organisatieadvies 

onderzoek gedaan naar de cultuur op school, binnen zowel team als directie.  

 

 


