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Jaarverslag 2016-2017 MR SALTO-basisschool de Opbouw  
 
Introductie  
In het schooljaar 2016-2017 is de medezeggenschapsraad (“MR”) van basisschool de Opbouw op 
actieve wijze betrokken geweest bij het door het bevoegd gezag uitgevoerde beleid. Door het 
adviseren over dit beleid, het instemmen met, dan wel bijsturen van dit beleid, en het monitoren 
van de uitvoering van dit beleid heeft de MR invulling gegeven aan haar medezeggenschapsrol. 
Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen, die gedurende het schooljaar 2016-2017 aan 
de orde zijn gekomen, kort toegelicht.  
 
Samenstelling en bijeenkomsten van de MR  
Gedurende het jaar heeft de MR de gehele periode uit 6 leden bestaan, verdeeld over een 
personeels- en oudergeleding (beide bestaande uit 3 leden). Het bevoegd gezag (dat wil zeggen 
de directeur van de Opbouw) heeft aan elke MR vergadering in persoon deelgenomen. Het is 
een bewuste keuze geweest van de MR om deze werkwijze ook in schooljaar 2016-2017 voort te 
zetten. De MR wordt op deze wijze van vergaderen namelijk uitgebreid en op efficiënte wijze 
geïnformeerd. Hierdoor wordt volgens de MR juist een onafhankelijke invulling van haar taken 
mogelijk gemaakt.  
Aan het einde van de periode 2016-2017 heeft de MR afscheid genomen van 2 leden van de MR; 
Melanie des Bouvrie (oudergeleding) en Femke Floris (personeelsgeleding). De vacante posities 
zijn ingevuld door Michael van Hartskamp (oudergeleding) en Annuska Senden 
(personeelsgeleding).  
De MR is in 2016-2017 in totaal 10 keer bij elkaar gekomen. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst 
is een agenda rondgestuurd binnen de MR. Van elke vergadering zijn notulen opgesteld en door 
de MR goedgekeurd (al dan niet met minieme wijzigingen) in de daarop volgende vergadering.  
 
Communicatie  
Zichtbaarheid en benaderbaarheid van de MR zijn blijvende aandachtspunten. Dit geldt – zo 
leert communicatie met de MR van andere Salto scholen – niet alleen voor de Opbouw. De MR 
heeft haar folder, voorzien van foto’s en naam van de MR leden, geüpdatet. Deze folder staat 
ook op de website van de school. De MR is via een eigen mailadres makkelijk te bereiken 
(mr@bs-opbouw.nl ) en de MR-leden onderhouden diverse informele contacten met de ouders.  
 
Agenda  
Vaste onderwerpen op de MR agenda zijn:  

 De schoolgids en de jaarkalender  

 Schooltijden en vakantierooster  

 Functiemix  

 School ondersteuningsplan  

 Begroting en exploitatie  

 Tevredenheidspeiling  

 Vreedzame school  

 Veiligheidsplan en Zorgplan  
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 MR jaarverslag en Activiteitenplan  

 Kwaliteitskaarten (WMK)  

 Trendanalyses / Cito  

 Cito eindtoets  
 
Invoering 940 uren model  
In schooljaar 2016-2017 is de MR uitvoerig betrokken geweest bij de voorbereiding op de 
invoering van het 940 uren model in schooljaar 2017-2018. Meer specifiek worden in schooljaar 
2017-2018 in dat kader op de Opbouw de schooltijden gewijzigd. De MR heeft diverse 
alternatieven voor de invulling van deze wijziging - zoals aangereikt door het bevoegd gezag - 
besproken.  
Uiteindelijk heeft de MR besloten om ouders de gelegenheid te geven middels een schriftelijke 
stemming (1 stem per gezin met op dat moment tenminste één kind in groep 1 tot en met 7) hun 
voorkeur uit te spreken t.a.v. een beperkt aantal alternatieven. De MR heeft daarbij vooraf 
aangegeven de uitkomst van deze stemming over te nemen in haar advies aan het bevoegd 
gezag, echter, op voorwaarde dat deze uitkomst eenduidig is.  
De uitkomst van de schriftelijke stemming (4 gelijke “lange” dagen, 1 “korte” dag op woensdag, 
beginnen om 08.45 uur) was zeer eenduidig en is aldus door de MR aan het bevoegd gezag 
geadviseerd. De MR heeft daarbij tevens geadviseerd om op woensdag de kinderen toe te staan 
brood mee te nemen naast het fruit. Beide adviezen worden in schooljaar 2017-2018 
geïmplementeerd.  
 
CITO  
De scores van de Cito-toets door groep 8 van de Opbouw komen uiteraard ieder schooljaar ter 
sprake. De anonieme uitslagen worden besproken en worden vergeleken met het landelijk 
gemiddelde van vergelijkbare scholen alsook met de scores van de Opbouw in voorgaande 
schooljaren. Net als voorgaand schooljaar zijn geen specifieke acties voortgekomen uit deze 
bespreking, temeer aangezien de score van de Cito-toets van de Opbouw in schooljaar 2016-
2017 (bijzonder) goed was.  
 
Formatie/groepsverdeling  
Net als in voorgaand schooljaar, gaat de Opbouw ook het nieuwe schooljaar weer van start met 
combinatieklassen. De formatie is uitgebreid besproken in de MR waarbij ook diverse 
alternatieve formaties zijn besproken. Deze alternatieven in overweging nemende, heeft de MR 
zich positief uitgesproken over de door het bevoegd gezag voorgestelde formatie. Het  
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door de MR in voorgaand schooljaar gegeven advies m.b.t. de communicatie aan ouders rondom 
(grote) groepswijzigingen, is door het bevoegd gezag geïmplementeerd. Zowel bevoegd gezag als 
MR zijn positief over het effect van deze meer uitgebreide communicatie.  
 
Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (“GMR”)  
Zowel binnen de oudergeleding als in de personeelsgeleding heeft in schooljaar 2016-2017 de 
Opbouw deelgenomen aan de GMR van Salto. Voor de oudergeleding is dit Stefan Meskers, voor 
de personeelsgeleding is dit Rick van Luijt. Deze afvaardiging heeft de MR goed geïnformeerd 
over belangrijke zaken die in de GMR aan de orde zijn geweest.  
 
Financiële zaken  
De MR is op verschillende momenten door de directie geïnformeerd over de financiële stand van 
zaken m.b.t. de Opbouw. De financiële situatie van de Opbouw is onder controle en op orde.  
 
Tot slot  
De MR van de Opbouw is een actieve raad, waarin in alle openheid gesproken wordt over o.a. 
beleid, kwaliteit, personeel en onderwijsontwikkelingen. De MR kijkt terug op een zinvol en 
leerzaam jaar. Wij danken iedereen voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen schooljaar.  
Het is altijd mogelijk een MR vergadering bij te wonen. De vergaderdata zijn terug te vinden op 
de schoolkalender en wij starten altijd om 20.00 uur. Voor het aanmelden van bijwonen van een 
vergadering, vragen en/of opmerkingen kunt daarnaast natuurlijk ook terecht bij één van de MR 
leden of via de mail naar mr@bs-opbouw.nl  
 
Eindhoven, Oktober 2017 
 

Jaarverslag 2016-2017 OR SALTO-basisschool de Opbouw  
 
Ouderbijdrage 
Het afgelopen jaar heeft de Ouderraad met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage weer 
bijgedragen aan de financiering van activiteiten die belangrijk en leuk zijn, maar waar de school 
zelf  geen budget voor heeft. Denk aan het schoolreisje, natuuractiviteiten en traktaties bij 
evenementen als Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen en de opening van het nieuwe schooljaar. 
Dit komt dus direct ten goede aan uw kind. 
 
Commissies 
Het blijft net aan lukken met de oversteekbrigade. We hebben zo af en toe een nieuwe 
kandidaat, maar er vertrekken aan het einde van het schooljaar ook altijd vrijwilligers, dus 
nieuwe mensen hebben we hard nodig. Dankzij een noodoproep aan het einde van het 
schooljaar is het weer gelukt om het rooster rond te krijgen.   
 
Bij de natuurcommissie zijn twee ervaren ouders vertrokken, maar dankzij een noodoproep is de 
commissie weer aangevuld met nieuwe ouders die op een leuke, duidelijke en soms creatieve 
manier informatie aan kinderen kunnen overbrengen tijdens natuurprojecten.  
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OR samenstelling 
De OR heeft in het schooljaar 2016-2017 een krappe bezetting gehad en bovendien voor de 
zomervakantie afscheid genomen van Heleen Meskers (voorzitter) en Ewout Rotte 
(penningmeester). Op dit moment zitten nog in de OR: Melanie Stallen, Sanne van Gennip en 
Desiree van Wessel. 
 
Omdat de Ouderraad een minimale bezetting heeft, is er in het begin van het schooljaar 2017-
2018 een noodoproep geplaatst en een kennismakingsavond georganiseerd. Hier is gelukkig 
gehoor aan gegeven en hopelijk kunnen wij snel in een informatiebrief de nieuwe leden 
voorstellen. 
 
Mocht u na het lezen van dit verslag vragen hebben of graag eens willen aanschuiven bij een OR-
vergadering, dan kan dat. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ouderraad@bs-
opbouw.nl.   
 
Financiële verantwoording 2016/2017  
 
Inleiding/algemeen 
Voor u ligt de financiële verantwoording van de ouderraad . Hierin vindt u terug welke bedragen 
door u als ouders aan de ouderraad zijn betaald en wat de ouderraad (via de verschillende 
commissies) van dit bedrag heeft kunnen bekostigen. Met andere woorden, welke extra 
activiteiten hebben kunnen plaatsvinden in afgelopen schooljaar 2016-2017 ten behoeve van 
alle kinderen op SALTO-basisschool de Opbouw. 
 

Algemeen 
Voor ruim 83% van deze leerlingen is ouderbijdrage ontvangen, wederom een hoog percentage.  
 

De verantwoording 
De inkomsten van de ouderraad: 

Inkomsten Begroot Werkelijk 

Ouderbijdragen € 10.000,00 € 10.803,00 

Rente-inkomsten € 20,00 € 0,00 

Totaal € 10.020,00 € 10.803,00 
 

De ontvangen ouderbijdragen vielen hoger uit dan begroot. Een compliment aan alle ouders! 
 

De ouderraad en haar commissies hebben de volgende activiteiten ontplooid: 

Uitgaven Begroot Werkelijk 

Schoolreis € 6.800,00 € 6.969,40 

Evenementen € 2.900,00 € 2.984,06 

Bijdrage schoolkamp groep 8 € 650,00 € 610,50 

Vereniging Openbaar Onderwijs € 70,00 € 193,00 

Natuuractiviteiten € 300,00 € 176,00 

Bankkosten € 160,00 € 150,79 

Overige uitgaven € 500,00 € 0,00 

Totaal € 11,380,00 € 11.083,75 

mailto:ouderraad@bs-opbouw.nl
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Het aanschaffen van een aantal nieuwe kerstbomen is, buiten de gebruikelijke vieringen en 
activiteiten die hierboven genoemd staan, de enige extra uitgave die de ouderraad het 
afgelopen jaar heeft gehad. Er wordt hard nagedacht over een leuk project voor het schooljaar 
2017-2018. 
  
De begroting van de uitgaven 2017/2018 zoals aan de ouderraad voorgesteld door de 
penningmeester: 

Uitgaven Begroot 

Schoolopening € 125,00 

Schoolreis € 6.800,00 

Sinterklaas € 2.100,00 

Kerst € 500,00 

Carnaval € 350,00 

Pasen € 450,00 

Schoolsluiting € 150,00 

Bijdrage schoolkamp € 650,00 

VOO € 116,00 

Natuuractiviteiten € 300,00 

Bankkosten € 160,00 

Overige € 500,00 

Totaal € 12.201,00 

 
Door de ouderraad is de ouderbijdrage evenals voorgaand jaar vastgesteld op € 40,-.  
 
 
Verslag van de kascommissie:    
De financiële verantwoording van 2016-2017 is door de kascommissie ( Didier Barois en Mehmet 
-Alime Gokmen) goedgekeurd. 
 
Eindhoven, 02 oktober 2017 
 
De penningmeester 
Sanne van Gennip 

 


