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Jaarverslag medezeggenschapraad Obs Houtrust 2021 – 

2022 

 
Samenstelling MR 2021-2022 
De MR bestond het afgelopen schooljaar uit de volgende personen: 
 

   
 
 
Van links naar rechts:  
Chanda Vel, Sabine Meewis, Annemarie van Beek (namens het personeel) en Heleen van 
Gorcum, Annemieke Lijmbach en Laurens Tops (namens de ouders).  
 
MR vergaderingen 
Het afgelopen schooljaar waren de MR vergaderingen op: 4 oktober, 30 november (2021), 25 
januari, 22 maart, 16 mei en 21 juni 2022. Het merendeel van de vergaderingen hebben fysiek 
doorgang kunnen vinden. 2 vergaderingen vonden online plaats vanwege de toen geldende 
Corona maatregelen.  
Het eerste deel van alle vergaderingen vond plaats zonder directie, daarna vergaderde de MR 
met directie verder. In het afgelopen jaar waren er tevens meerdere keren digitale 
toehoorders bij (een gedeelte van) de vergaderingen aanwezig. Daarnaast is er regelmatig 
tussentijds overleg geweest tussen MR en schoolleiding, vanwege de informatieavond voor 
ouders die 13 oktober plaatsvond en de verkeersenquête die de MR onder ouders afgenomen 
heeft. 
 
Tijdens de vergaderingen zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. Een aantal willen wij 
graag kort benoemen:  
 
Corona 
Bij het schrijven van dit verslag hebben we een redelijk rustige periode achter de rug. Toch 
blijft Cornona, mede vanwege het personeelstekort, een belangrijk aandachtspunt. 
De MR blijft meedenken en adviseren wanneer dit wenselijk is. 

 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Het NPO is bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na Corona. 
Vanuit het NPO komt er geld beschikbaar voor de school om op een duurzame manier te 
investeren in het onderwijs. Dit programma heeft nu een jaar gedraaid. Een jaar waarin de MR 
goed op de hoogte gehouden is van de resultaten en de MR actief betrokken is geweest bij 
verdere ontwikkelingen. 
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Professionalisering van de MR 
De MR heeft zich verder verdiept in de documenten en handleidingen die de MR Academie 
biedt. Mede hierdoor is de wijze van vergaderen aangepast. De MR vergadert in het eerste 
deel zonder de directie zodat er meningen en standpunten geïnventariseerd kunnen worden. 
Als de directie aansluit kan er concreet en efficiënt verder gesproken worden over de 
geagendeerde onderwerpen. 
 
Overige onderwerpen 
Naast bovenstaande zaken is de MR actief betrokken geweest bij het beoordelen van/ 
instemmen met de begroting en formatieplan.  
Daarnaast heeft de MR een start gemaakt met de verkeersveiligheid om de school. Hiervoor 
is een enquête afgenomen onder ouders en zijn de eerste contacten met de wijkagent gelegd. 
Communicatie en ouderbetrokkenheid blijven belangrijke terugkerende onderwerpen voor de 
MR. Wij gaan hier komend jaar ook weer mee aan de slag.    
 
Vooruitkijken: schooljaar 2022-2023 
De samenstelling van de MR is bij de start van het schooljaar veranderd. Laurens Tops verlaat 
de oudergeleding van de MR en wordt opgevolgd door Eva Kok (moeder van Pauline, Jacob en 
Simon). Sabine Meewis verlaat de personeelsgeleding van de MR, zij wordt opgevolgd door 
Wietske Hilberdink. 
Ook komend schooljaar zijn er vergaderingen gepland, de exacte data zullen in de nieuwsbrief 
staan. Deze vergaderingen zijn openbaar en ouders kunnen als toehoorder bij de 
vergaderingen aanwezig zijn. Als u een vergadering wilt bijwonen, laat dat dan vooraf even 
weten via mail, dan informeren wij u over het precieze tijdstip en de locatie. 
 
We horen graag welke onderwerpen bij ouders spelen. Spreek ons gerust aan tijdens het 
schooljaar, wij ontvangen graag uw input! U kunt de MR ook bereiken via mr@obshoutrust.nl 
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