
 

Jaarverslag MR 2021 

OBS "Letterwies" 
De MR van OBS Letterwies bestaat eind 2021 uit de volgende 5 leden. 

3 oudergeleding:          Erik van der Wal; voorzitter 

Gerda Andelbeek; notulist 

Hilde Rumpff; Secretaris       

2 personeelsgeleding: Alette van Wijk 

Marjan Hamstra 

1 adviseur:                    Alexander Schipper 

Tot de zomervakantie was Otto Knottnerus voorzitter en Maayke van der Zee notulist. Daarna 

hebben Erik van der Wal en Gerda Andelbeek dit overgenomen en zijn Otto en Maayke uit de MR 

gestapt omdat hun kinderen door gaan naar het voortgezet onderwijs. 

In dit jaarverslag treft u een beknopt verslag aan waarover de MR in 2021 vergaderd heeft. 

Stelt u het op prijs om meer informatie te willen hebben, dan kunt u contact opnemen met een MR 

lid. 

De MR vergadert volgens een activiteitenrooster/ jaarplanning. In  2021 is er 5 keer vergaderd. De 

vergaderingen vonden waar mogelijk plaats op school. Was dit niet mogelijk in verband met Corona 

dan deden we de vergaderingen via Teams.  

Visie: De MR wil mede vormgeven aan het beleid op de school en bijdragen aan het uitvoeren van dit 

beleid. 

Onderwerpen waarover de MR in 2021 over vergaderd heeft, waren o.a.: 

- Communicatie 

- Schoolplan 

- Formatieplan 



- Schooljaarplan 

- Begroting 

- Activiteitenplan 

- Schooljaarverslag 

- Continurooster 

- Corona (De MR heeft hierin meegedacht en geadviseerd) 

- NPO (nationaal programma onderwijs) hoe dit te besteden 

- Starten van een BSO 

 

We zien echter dat veel dingen SOOOG breed georganiseerd worden waardoor er voor de MR op 

school niveau weinig input meer ligt. Het is echter wel belangrijk dat onze eigen visie van onze 

school blijft bestaan.  We bespreken wat er goed gaat en wat we dus graag willen behouden (een 

plezierige school met veel educatieve uitstapjes, waar goed naar elk kind individueel wordt 

gekeken) en naar waar eventuele verbeterpunten liggen.  Verbeterpunten volgens de MR: 

continurooster, nog meer samenwerking met de peuterspeelzaal, het verzorgingstehuis, het dorp 

en waarin het ontdekkend leren een nog grotere rol krijgt en een BSO in Letterwies. 

In 2021 hebben we ouders gevraagd of zij voor of tegen het continurooster waren. Na afloop heeft 

de MR deze stemmen geteld. 93% van de ouders was voor het continurooster. Dit continurooster is 

per schooljaar 2021-2022 definitief ingevoerd. De afspraak is gemaakt, om het team te ontlasten, 

dat ouders in de groepen 1 t/m 4 met de kinderen gaan eten. Dit gaat jaarlijks geëvalueerd worden.  

In 2021 is geïnventariseerd hoeveel ouders geïnteresseerd zijn in een BSO op school. Hierop is door 

ouders enthousiast gereageerd. KiWi zou deze BSO op zich gaan nemen maar gaf eind 2021 aan dit 

niet te kunnen realiseren. Hierop heeft de school besloten om te kijken of er andere partijen zijn die 

dit op zich zouden willen nemen. Eind 2021 is er 1 serieuze partij maar is er verder nog niets 

concreet.  

We hopen u door middel van dit jaarverslag voldoende geïnformeerd te hebben. 

Heeft u nog vragen, opmerkingen dan horen wij dit graag. 

MR 

OBS Letterwies 


