
 

 
 
 
 
 

 
Jaarverslag medezeggenschapsraad OBS Rosa Boekdrukker 2021-2022 
Amsterdam, oktober 2022 
 
Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS Rosa Boekdrukker voor het 

schooljaar 2021-2022. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 

schooljaar mee bezig heeft gehouden. 
 
Doel van de medezeggenschapsraad 

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Dat is vastgelegd in de wet 

medezeggenschap op scholen (WMS). De algemene bevoegdheden van de MR bestaan uit drie 

rechten: initiatiefrecht, recht op overleg en recht op informatie. De MR bestaat uit een afvaardiging 

van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over 

belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, 

informatie en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van 

ouders in het onderwijs. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de 

MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van instemming betekent dit dat de MR en 

de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig voor een 

aantal zaken zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij ook een klankbord 

voor de directie, een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen en kan zij ook zelf het initiatief 

nemen om zaken met de directie te bespreken en tot veranderingen, verbeteringen en of nieuw 

beleid te komen. Het doel van de MR is om een actieve partner te zijn in het helpen realiseren van 

kwalitatief goed onderwijs. 
 
Samenstelling 2021-2022 
De MR van OBS Rosa Boekdrukker bestaat uit zes deelnemers: drie ouders (oudergeleding) en drie 
leerkrachten (personeelsgeleding). Aan het begin van schooljaar 2021-2022 bestond de 
personeelsgeleding uit vier leden. Dit als gevolg van het reeds aangekondigde aftreden van Corrie 
Tromp en het aantreden van Marike Semplonius. Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 is ook 
Marlieke Mols afgetreden. 
 

Naam Lid Jaar van aantreden Aftreden/herverkiezing 

Debora van Rooijen (secretaris) ouder 2020, september 2024, september 

Corrie Tromp personeel 2016, september 2021, december 

Josine van der Ploeg personeel 2020, september 2024, september 

Marlieke Mols personeel 2017, september 2022, juni 

Marike Semplonius personeel 2021, oktober 2025, oktober 

Nicole Maas (voorzitter) ouder 2020, september 2024, september 

Noor Bank ouder 2020, september 2024, september 

 
Facilitering medezeggenschapsraad 

Het budget van de MR is gelinkt aan het aantal leerlingen dat op school zit.  



 

Dit budget is bedoeld voor teamvorming, cursussen en het lidmaatschap medezeggenschapsraad 

AOB. In schooljaar 2021-2022 was het budget €850,-. 

 

Vergaderingen - Overleg met het bestuur en de achterban  

De MR heeft in schooljaar 2020-2021 acht keer vergaderd. Er is een extra bijeenkomst geweest, 

waarbij de leden van de MR een training van de AOB volgden over de jaarlijks terugkerende zaken in 

de MR en het instemmings- en adviesrecht. De agenda van de MR-vergaderingen kende een aantal 

terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hadden met actuele ontwikkelingen op school, 

zoals de NPO-gelden en de personele ontwikkelingen. Iedere vergadering is er een update geweest 

vanuit de GMR (gemeenschappelijke MR vanuit de AWBR). De directie maakt geen onderdeel uit van 

de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Dit is in het afgelopen jaar bij vrijwel 

elke MR-vergadering gebeurd. De MR heeft de achterban op de hoogte gehouden door een korte 

informatietekst in het Boekdrukkertje, de tweewekelijkse nieuwsbrief van OBS Rosa Boekdrukker, na 

elke MR-vergadering. De notulen van de vergaderingen staan op de website. 

 

Vergaderdata en belangrijkste besproken punten: 

 

Data Besproken punten 

9 september 

2021 

NPO-gelden Personeel Corona & 

onderwijs 

Ouder- 

betrokkenheid 

Huishoudelijk 

reglement 

23 

september 

2021 

MR-training 

14 oktober 

2021 

NPO-gelden Personeel  

 

Corona & 

onderwijs 

Anti-pest- 

coördinator 

Samen-

werking 

Pioenroos 

2 december 

2021 

NPO-gelden Personeel  

 

Sportfolio Anti-pest- 

coördinator 

 

20 januari 

2022 

NPO-gelden Personeel Begroting 

2022-2023 

Corona & 

onderwijs 

Anti-pest- 

coördinator 

3 maart 2022 Gezonde 

school 

Vrijwillige 

ouderbijdrage 

   

7 april 2022 NPO-gelden Personeel Anti-pest- 

coördinator 

School- 

resultaten 

Vrijwillige  

ouderbijdrage 

18 mei 2022 NPO-gelden Personeel Begroting 

2022-2023 

Formatie 

2022-2023 

 

23 juni 2022 NPO-gelden Personeel Jaarrooster   

 

De besproken onderwerpen 

Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen van het schooljaar 2021-2022 kort beschreven: 

 

NPO-gelden 

NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs en is bedoeld voor het herstellen van de opgelopen 

achterstanden op school als gevolg van de coronacrisis. Op basis van een schoolscan en -analyse 

heeft de school vijf pijlers vastgesteld: unitonderwijs, rekenen, lezen, veiligheid en instroom nieuwe 

kleuters. Er is vastgesteld waar deze extra gelden voor het schooljaar 2021-2022 het beste aan 

konden worden besteed. Er is besloten om dit in elk geval te steken in extra leerkrachten en 

onderwijsassistenten. In het schooljaar 2022-2023 worden de doelen voortgezet.  

 



 

Personeel 

Door het landelijk lerarentekort is het een voortdurende uitdaging alle groepen bezet te hebben. De 

MR heeft daarom de personele ontwikkelingen als terugkerend punt op de agenda gezet. Daarnaast 

is het werkverdelingsplan besproken, waarin staat hoeveel lestijd leerkrachten hebben en hoeveel 

tijd ze hebben voor het voor- en nabereiden van de lessen, werkgroepen en professionalisering. In 

het werkverdelingsplan werd vastgesteld dat bij het aantal lesuren 40% wordt opgeteld die 

leerkrachten mogen besteden aan het voor- en nabereiden van lessen.  

 

Corona & onderwijs 

Voor iedere groep is een koolmonoxidemelder besteld en daarop kan afgelezen worden of de ruimte 

voldoende geventileerd is. Door de AWBR is het ventilatiesysteem al enige tijd geleden 

goedgekeurd en de koolmonoxidemelder is een extra tool om te bepalen of er wel of geen raam 

opengezet dient te worden. 

 

Anti-pestcoördinator 

Op basis van de Wet Sociale Veiligheid op school zijn scholen sinds 1 augustus 2015 verplicht een 

anti-pestcoördinator aan te stellen. Deze zorgt er onder andere voor dat er een werkbaar en gedegen 

anti-pestprotocol is dat deel uitmaakt van het sociaal-veiligheidsbeleid op scholen. De MR heeft 

geadviseerd een anti-pestcoördinator aan te stellen. Deze is inmiddels aangesteld. Ook is het anti-

pestprotocol aangepast. 

 

Begroting en formatie 2022-2023 

De begroting voor volgend schooljaar is besproken. Het grootste deel gaat naar personele lasten. Er 

is een tekort van ongeveer €25.000,- toch is deze begroting geen reden tot grote zorgen. Gezien de 

ontwikkeling van het personeel dit jaar, er gaan een aantal leerkrachten met pensioen, kunnen de 

tekorten worden opgevangen door jong personeel daarvoor in de plaats aan te nemen. De NPO-

gelden zijn voor twee jaar (2022/2023). Deze gelden geven de komende jaren wat ruimte in de 

begroting. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Er werd informatie ingewonnen bij de ouderraad over de vaststelling van de hoogte en de van de 

vrijwillige ouderbijdrage. Het uitgangspunt is dat de gelden besteed worden aan de kinderen. 

Ondanks dat er vorig jaar veel activiteiten niet zijn doorgegaan is er niet veel geld over. Tal van 

ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald. School kan via de gemeente de vrijwillige 

ouderbijdrage van ouders met een Stadspas ontvangen, mits zij deze op school laten scannen. 

Vastgesteld werd dat deze regeling wellicht nog explicieter gedeeld moet worden onder ouders. 

 

Gezonde school 

Er werd aandacht besteed aan het feit dat de school opnieuw het vignet Gezonde School heeft 

behaald. Wel signaleert de MR dat er sinds de coronacrisis weer meer ongezonde lekkernijen 

getrakteerd wordt. De MR vindt het belangrijk om continue aandacht te blijven schenken aan de 

uitgangspunten van de Gezonde School en om hier zowel bij de leerkrachten als bij de ouders samen 

in op te trekken. 

 

GMR 

In het schooljaar 2022-2023 vond maandelijks een vergadering plaats van de GMR. Eén MR-lid had 

zitting in de GMR. Tijdens de MR-vergaderingen werden de overige MR-leden geïnformeerd over de 

behandelde onderwerpen in de GMR.  

 

 



 

 

Andere onderwerpen die aan bod kwamen 

De verkenning van een mogelijke samenwerking tussen OBS Rosa Boekdrukker en de Pioenroos is 

besproken. Voor nu is er onvoldoende grondslag voor een fusie. Wel wordt gekeken hoe de 

samenwerking intensiever en effectiever kan.  

De pilot van het sportfolio is gepresenteerd om het vak bewegingsonderwijs een formatieve 

beoordeling te geven, meer gericht op het proces. 

In het jaarrooster voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld dat Goede Vrijdag geen vrije dag is. 

Goede Vrijdag is geen nationale feestdag, waarop mensen een verplichte vrije dag hebben.  

 

Instemmingsbevoegdheid 

Jaarverslag MR 2021-2022 
[personeelsgeleding + oudergeleding] 

Ingestemd (9 september 2021) 

Schoolgids 2021-2022 
[personeelsgeleding + oudergeleding] 

Ingestemd (9 september 2021) 

NPO-gelden 2021-2022 
[personeelsgeleding + oudergeleding] 

Ingestemd (9 september 2021) 

Werkverdelingsplan 
[personeelsgeleding] 

Ingestemd (2 december 2021) 

Huishoudelijk reglement MR 

[personeelsgeleding + oudergeleding] 
Ingestemd (2 december 2021) 

Formatie 2022-2023 

[personeelsgeleding] 
Ingestemd (18 mei 2022) 

NPO-gelden 2022-2023 
[personeelsgeleding + oudergeleding] 

Ingestemd (23 juni 2022) 

Adviesbevoegdheid 

Begroting 2022-2023 
[personeelsgeleding + oudergeleding] 

Positief advies (18 mei 2022) 

Jaarrooster 2022-2023 

[personeelsgeleding + oudergeleding] 
Positief advies (23 juni 2022) 

 

Vooruitblik & Ambitie 2022-2023 

Voor het volgende schooljaar heeft de MR zich voorgenomen om de gestarte professionalisering 

verder door te zetten. Belangrijke onderwerpen die voor schooljaar 2022-2023 op de agenda staan:  

 

• Inclusie en diversiteit op OBS Rosa Boekdrukker 

• De doelen uit het jaarplan 

• Unitonderwijs 

• Begroting 

• Instroom en werving van nieuwe leerlingen 

• Verduurzaming en leefbaarheid van het pand en het schoolplein 

• Inzet NPO-gelden 

• Communicatie school en ouders 
 

Tot slot nodigt de MR u uit om ideeën, suggesties en opmerkingen met ons te delen. We willen de 

belangen van iedereen zo goed mogelijk behartigen en dat kunnen we het beste doen door uw 

bijdrage en hulp! U kunt de MR altijd via een e-mail (mr@rosaboekdrukker.nl) bereiken of door een 

van de leden aan te spreken in of rond de school. Een vergadering bijwonen als toehoorder is tevens 

mogelijk.  

 



 

Dank voor uw aandacht en vertrouwen.  

Medezeggenschapsraad OBS Rosa Boekdrukker 


