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Jaarverslag medezeggenschapsraad odab Westerschool
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van odab Westerschool. In dit verslag
beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.
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@daltonwesterschool.nl
Met vriendelijke groet,
Jos Timmer, scheidend voorzitter

1. Algemeen
De MR van odab Westerschool 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. De MR
functioneert als kritische gesprekspartner en controlerend orgaan van de directeur. De MR streeft
ernaar een pro-actieve gespreks- en onderhandelingspartner te zijn. Als vertegenwoordiger van de
achterban – zonder last of ruggespraak – wil de MR voldoende informatie verwerven én verstrekken.
1.1. Doel jaarverslag MR
In Artikel 7, WMS, zijn de volgende bepalingen opgenomen:
1. De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de
school
2. De medezeggenschapsraad waakt voorts in de school tegen discriminatie op welke grond dan
ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en
allochtone werknemers.
3. De medezeggenschapsraad doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van
zijn werkzaamheden en stelt de eventuele raden, bedoeld in artikel 20, in de gelegenheid om
over aangelegenheden die hen in het bijzonder aangaan, met hem overleg te voeren.
Middels dit jaarverslag voldoet MR odab Westerschool aan artikel 7 WMS, lid 3.
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1.2. Missie en visie van de MR
De MR streeft er naar om de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en/of verder te ontwikkelen
door het bevoegd gezag gevraagd of ongevraagd te voorzien van advies rondom beleidsplannen,
belangrijke strategische beslissingen, inzet personeel en financiën.
1.3. Samenstelling van de MR,
De MR van odab Westerschool bestaat uit 10 leden: 5 ouders en 5 teamleden. odab Westerschool
maakt deel uit van Scholengroep OPRON. Op bovenschools niveau is een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) actief; deze GMR bestaat uit 10 leden (5 ouders, 5 teamleden). odab
Westerschool is hierin niet met leden vertegenwoordigd. De GMR vergadert 5 keer per schooljaar,
waarbij er 1 keer een MR-GMR avond plaatsvindt.
In het schooljaar 2020-2021 was de samenstelling van de MR als volgt:
Oudergeleding
Jos Timmer (voorzitter)
aftredend
Dennis Balkema (penningmeester)
aftredend
Roel Schuringa
Marco Mol
aftredend
Helaas was er geen vijfde MR-lid beschikbaar
Gedurende het schooljaar hebben zich 3 nieuwe kandidaten aangemeld; deze drie kandidaten
hebben vanaf het moment van toetreden de MR-overleggen bijgewoond en zullen vanaf het
schooljaar 2021-2022 de plekken van drie aftredende leden innemen.
Johan Starke
beoogd voorzitter
Ingrid Nieboer
Marc Smidt
beoogd penningmeester
Personeelsgeleding:
Angélique Cooke
Gea Hurenkamp
Gerda Ottenga
Bertha Samallo
Astrid Heller (secretaris)
Han-Rogier de Vrij is vanuit zijn functie als directeur op uitnodiging bij elk overleg aanwezig geweest
1.4. Vergaderingen
In het afgelopen schooljaar heeft de MR in totaal 7 keer met elkaar overlegd. In alle gevallen
gebeurde dit via beeldbellen door middel van Teams. De MR maakt gebruik van een jaarplanning,
zodat belangrijke zaken gedurende het schooljaar besproken worden.
De volgende onderwerpen zijn in de MR behandeld en goedgekeurd:
Jaarplan 2020-2021
Schoolgids 2020-2021
Begroting 2021
Vakantierooster/studiedagen
Formatieplan schooljaar 2021-2022
Aanpassing schooltijden (groep 1 op vrijdag de gehele dag naar school met ingang van schooljaar
2021-2022.
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Risico inventarisatie en –evaluatie: hiervan wordt de voortgang besproken
De MR werkt met een basisagenda waarbij de volgende punten zijn opgenomen:
- Mededelingen (vanuit de directie of de leden van de MR)
- Formatie
- ARBO
- Jaarplanning
De agenda wordt aangevuld met punten, aangedragen vanuit de leden dan wel de directie van de
school.
Besproken is afgelopen schooljaar onder meer:
- Het goed onderwijs kunnen verzorgen in een tijd waarin COVID-19 prominent aanwezig is en
invloed heeft
- Het leerkrachttekort en het tekort aan voldoende invalkrachten
- De klachtenregeling (dit naar aanleiding van een situatie waarbij ouders de school
aansprakelijk wilden stellen voor schade aan een fiets)
- Het gegeven dat door een calculatiefout de school halverwege het schooljaar terug zou
moeten van 14 naar 13 groepen. Uiteindelijk is hier geen sprake van geweest
- Invoering van nieuwe methoden
- De besteding van de extra gelden (Nationaal Programma Onderwijs). De uitkomst van de
schoolscan en de beoogde inzet van de gelden is met de MR besproken, waarna de MR heeft
ingestemd met de besteding.
- Het SOP (School Ondersteunings Profiel) is met de MR besproken en vastgesteld
- Het Anders Organiseren van de groepen 5-6
- Terugloop aantal leerlingen en mogelijke activiteiten/acties om hier op te reageren
- Vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage (blijft zoals het is)
Daarnaast wordt door de penningmeester de financiële huishouding van de ouderraad 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 als toehoorder bij te wonen.
De data staan vermeld op de website van de school. Ook de notulen en jaarverslagen zijn openbaar
en in te zien op de website.

1.5. Overleg met het bestuur en de achterban
Er heeft dit schooljaar geen overleg (schriftelijk dan wel mondeling) plaatsgevonden met het bestuur
en/of achterban (waaronder ouders).
1.6. Contact met de achterban
De MR hecht veel belang aan contact met de achterban; wij willen zichtbaar en bereikbaar zijn voor
de achterban. De notulen van elk overleg worden geplaatst op de website.
1.7. Deskundigheidsbevordering
(Leden van) de MR hebben/heeft dit jaar geen scholing gevolgd.

Jaarverslag MR odab Westerschool 2020-2021

1.8. Verkiezingen
Er hebben dit schooljaar geen verkiezingen plaatsgevonden. Wel hebben zich na een oproep drie
kandidaten gemeld, die door het vertrek van 3 aftredende leden allen toetreden tot de MR. Hiermee
komt het aantal leden van uit de oudergeleding op 4. Gekeken naar de grootte van de school is
besloten om het aantal MR-leden vast te stellen op 8 leden: 4 vanuit de ouders en 4 vanuit het team.
1.9. Ondersteuning door derden
De MR heeft dit schooljaar geen ondersteuning van derden gevraagd dan wel ontvangen.

1.10. Reflectie
De MR heeft met name in het formatieproces een belangrijke rol waar het gaat om meedenken en
adviseren vanuit het algemeen belang en in belang van de leerlingen, ouders en leerkrachten. Ook dit
jaar hebben zij deze rol goed kunnen vervullen. Naast de vaste agendapunten waarin de MR adviesdan wel instemmingsrecht heeft zoals ARBO, formatie en vakantieregeling wil de MR voor komend
schooljaar een aantal doelen opstellen waar het zich specifiek mee bezig wil houden. Hierdoor krijgt
de MR een meer pro-actieve rol binnen de organisatie.
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