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Jaarverslag MR CBS De Leiboom 2021-2022 

  
  

Zitting in de MR:  
  
Namens de ouders:  

• Mevr. C. Leegsma (voorzitter)  
• Mevr. W.  Winatasamita- Buschman 
• Dhr. J. Burgers 

  
Namens de leerkrachten:  

• Mevr. M. van Alphen 
• Mevr. A. van Dijk (secretariaat)   
• Mevr. J. van Heck  

 
 Afgevaardigden bij overlegorganen: 

• Dhr. Michiel Huizer is namens de ouders afgevaardigde OPR hij wordt 1 keer in het jaar 
uitgenodigd om vragen te beantwoorden over de OPR. 

• Mevr. J. van Veeren is namens de Leiboom afgevaardigde van de GMR 

• Mevr. H. Post, directeur van De Leiboom, is als adviseur verbonden aan de MR. Zij 
neemt deel aan de MR vergaderingen voor toelichtingen op de verschillende onderwerpen.  

  
Vergaderdata 2021-2022:  
15 september 2021 / 20 oktober 2021 / 9 december 2021 / 9 februari 2022 / 30 maart 2022 /  
18 mei 2022 / 29 juni 2022  
 

Onderwerpen  
  
GMR  

• Bericht GMR over account op Social Schools voor MR: Personeelsgeleding heeft aangegeven de 
communicatie richting de MR via de mail te laten verlopen en niet via Social Schools. Via Social 
Schools verdwijnen de berichten van de GMR tussen alle andere berichten. 

• Reactie GMR op mail mbt Social Schools: Alleen de voorzitter wordt hieraan toegevoegd. 

• Procedure verkiezing GMR: We willen de stemming graag schriftelijk doen. 

 
 
 Directie/CPOB  
• De groepsbesprekingen hebben een iets andere vorm gekregen. Vanaf nu zitten de drie 

vakspecialisten (gedragsspecialist Janine van Heck, rekenspecialist Annemieke Vos en 
taal/leesspecialist Monique Lamper) bij elkaar. De groepsleerkracht komt op consultatie bij de 
vakspecialisten. Op deze manier wordt de ontwikkeling van de leerling / groep / school gevolgd 
en vanuit meerdere invalshoeken besproken. Hieruit volgen afspraken op individueel niveau, 
maar ook op groepsniveau worden er afspraken gemaakt.  

• De ontwikkelingen van de kinderen / de groep wordt naast de methode toetsen ook met methode 
onafhankelijk toetsen gevolgd. Dit is d.m.v. de Cito toetsen. De vakspecialisten maken een 
overzicht van alle Citogegevens en analyseren deze met het team. Deze analyse / uitkomst wordt 
gedeeld met de MR. 

• Dit schooljaar hebben we NPO gelden gekregen. Dit zijn extra gelden die vanuit de Corona 
periode beschikbaar zijn gesteld. Deze gelden moeten besteed worden aan het verkleinen van 
de opgelopen achterstanden. Door deze extra gelden ontstaat er ook wat meer ruimte in de 
reguliere begroting. Nog meer over de verantwoording van de NPO gelden; deze worden 
verspreid over 4 jaar. In vier jaar te besteden tot schooljaar 2024-2025. MT moet verantwoorden 
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waar dit geld voor gebruikt wordt. Personeel heeft inspraak. Dit komt de komende tijd jaarlijks 
terug op de agenda (in juni). 

• Ondanks de Corona loopt de schoolontwikkeling boven verwachting door. Er wordt hard gewerkt!  

• Er is onderzoek gedaan naar het invoeren van een continurooster. Het team heeft gekozen voor 
het traditionele rooster, dit was bijna unaniem. Daarnaast was het onder de ouders geen 
duidelijke voorkeur voor een traditioneel rooster of een continurooster. Er is besloten om het 
traditionele rooster te behouden. Dit is met ouders gecommuniceerd.   

• Er is aan de oudergeleding van de MR gevraagd om mee te kijken op “scholen op de kaart”. 
Volgens ouders, medewerkers en leerlingen zijn scoren we positief. De norm van scoren op de 
toetsen van De Leiboom lag hoger in vergelijking met de landelijke norm. De uitstroom is te 
vinden op scholen op de kaart.  

• Arbo- RI (risico-inventarisatie); op twee momenten geweest, ventilatie onderzoek.  
Conclusie: ventilatieprobleem in de laagbouw. Er is nu mechanische ventilatie in toiletruimte en 
kuil, verdere ventilatie is lastig. Over 5 jaar onderhoud aan de laagbouw.  
Na de zomer overal CO2 meters.  

• SOP (School ondersteuningsplan CBS de Leiboom wordt jaarlijks door school geëvalueerd. 
Volgend schooljaar wordt een nieuwe opgesteld, zodat deze gelijk loopt met het schoolplan 

• Ondersteuningsplan de Meijerij (OPR stelt deze mee op en wordt besproken in de GMR en 
binnen andere geledingen van de verschillende scholen. Carina en Heleen zijn bij een 
bespreking hiervan geweest. GMR heet het definitieve plan goedgekeurd. MR leest mee, ter 
inzage.  

• Er zijn verschillende tevredenheidspeilingen uitgezet deze periode. Het betrof een leerling – een 
ouder en medewerkers tevredenheidspeiling. Deze enquetes zijn gehaald uit “Scholen op de 
kaart – Vensters PO” 

 

Formatie 

• Helga Drogers, onze nieuwe collega, zal vanaf 1 april de zwangerschapsverloven van Renske 
Rengeling en Dyantha van Zijl op zich nemen.  

• Er komen 10 groepen waarvan 3 kleutergroepen, 1 grote groep 3 met vier ochtenden 
ondersteuner. Groep 4, Groep 4/5, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8 

 
Communicatie  
• Na iedere vergadering wordt er bekeken of er punten zijn die op Social schools geplaatst moeten 

worden. 
• Het team wordt geïnformeerd doordat de goedgekeurde notulen worden gedeeld met het team 

via de teammemo. Daarnaast staan ze in Sharepoint waar de leerkrachten ze ook kunnen 
teruglezen.  

 
Personeelsgeleding MR 

• Personeelsgeleding: Martine van Alphen stapt uit de MR. Danielle van Huet zal vanaf schooljaar 
2022-2023 deelnemen aan de MR 

 
 
 
 
Speerpunten MR  

 
De MR heeft in 2021/2022 de volgende speerpunten gevolgd:  
- Actief leren. In deze periode hebben we gewerkt aan het onderwerp rekenen. Denk aan 

bewegend leren, rekenspellen, rekentafel. Aanschaf nieuwe methode wereldoriëntatie: 
Wereldoriëntatie Blink. Meer uitdaging en actief laten ontdekken. 
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- NPO gelden vanuit MR volgen, gericht op het inzetten van de gelden.  

 
 

MR instemming en advies 

• Personeelsgeleding heeft ingestemd met het werkdrukverdelingsplan en kennisgenomen van het 
schoolformatieplan 2022/2023.  

• De MR heeft ingestemd met de schoolgids van 2022/2023. 

• MR heeft kennisgenomen van het SOP (schoolondersteuningsplan).  
 
 
Termijnen MR-leden: 

Annelieke van Dijk 
Caroline Leegsma 
Wendy Winatasamita 
Janine van Heck  
Jochem Burgers 
Danielle van Huet 

1e termijn 2018-2022 
1e termijn 2020-2024 
1e termijn 2020-2024 
1e termijn 2020-2024 
1e termijn 2021-2025 
1e termijn 2022-2026 
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