Jaarverslag MR Odaschool
2021-2022
Met het jaarverslag legt de MR van de Odaschool verantwoording af over haar activiteiten en willen
we ouders en personeel informeren over haar activiteiten van het schooljaar 2021-2022
Samenstelling MR Odaschool 2021-2022
Voorzitter:
Noortje Hoogeveen (Oudergeleding MR)
Personeelsgeleding (PMR):
Sonja Abbas, John Bogie, Susan Kanters, Petra Verstappen
Oudergeleding (OMR):
Judith Wolters, Sten Janssen, Noortje Hoogeveen, Eveline van Houcke
Lijst van aftreden
PMR
Petra Verstappen
Susan Kanters
Sonja Abbas
John Bogie

aftreden
Juli 2023
Juli 2023
Juli 2024
Juli 2025

OMR
Judith Wolters
Sten Janssen
Eveline van Houcke
Noortje Hoogeveen

aftreden
Juli 2022
Juli 2023
Juli 2023
Juli 2023

Bijeenkomsten
De MR vergaderde 6 keer volgens vergaderrooster, één extra vergadering en één vergadering is
verplaatst. Partnerschap CNV heeft een infoavond gegeven op 19 januari 2022.
Er heeft overleg plaatsgevonden met de wijkraad i.v.m. verkeerssituatie Anjelierstraat/Meidoornstraat
Sonja Abbas neemt secretariaat over van Janne Goijens. Door ziekte van Sonja wordt het secretariaat
vanaf november op toerbeurt door Susan, John en Petra verzorgd.
September
In het gezamenlijk gedeelte met MR Uitkijktoren horen we dat er over het algemeen positieve
reacties zijn op de start van het nieuwe schooljaar in de nieuwe 3Hoven-domeinen.
Ouders en kinderen zijn tevreden. De gelijke eindtijd van de locaties blijkt geen belemmering te zijn.
Ouders willen graag meegenomen worden in het proces van 3Hoven en met de komst van de 3Hoven
website moet er de mogelijkheid komen om zo processen te volgen. Er komt hierin ook een
terugkoppeling naar ouders over de evaluatie van de werkgroepen van vorig jaar.
Verkeerssituatie Anjelierstraat/Meidoornstraat is uitgebreid besproken en er wordt nog steeds naar
oplossingen gezocht.
De infoavond heeft een andere invulling en deze info in kleine groepen wordt als zeer prettig
ervaren.
De communicatie naar ouders blijft heel belangrijk ook voor de MR.
OMR leden zullen door “Wist je dat?” op de hoogte worden gehouden.
Taakverdeling en communicatie binnen MR is besproken. Het blijft belangrijk om tijdig op de hoogte
te blijven zodat processen goed kunnen verlopen.
Het partnerschap CNV wordt verlengd en datum voor info wordt gepland.

November/december
Dit is een online vergadering.
Onrustige periode op 3Hoven door de Corona. Verschillende groepen, leerkrachten en directie
hebben in quarantaine gezeten
Na de herfstvakantie wordt er gestart met verbouwen op de Meidoornstraat.
Verkeersituatie Anjelierstraat/Meidoornstraat is uitgebreid besproken: directie heeft gesprekken
gehad met de gemeente, waardoor handhavers ingezet gaan worden en bekeken wordt of de
vluchtheuvel verhoogd gaat worden. Met het thema Verkeer in de groepen is er aandacht geweest
voor verkeer rondom school.
Overplaatsen van speeltoestel naar schoolplein Annendaal is niet goedgekeurd.
Het schooljaarverslag 2022-2021 en de begroting is toegelicht door Esther.
MR jaarverslag is besproken.
CNV partnerschap cursus is gepland.
Januari
Verkeersituatie Anjelierstraat/Meidoornstraat is uitgebreid besproken.
De situatie blijft problemen geven en door de gesprekken met de gemeente en Meerderweert en
ook met wijkraad, is iedereen op 3Hoven nog steeds zoekende naar een passende oplossing.
De eerste kalenderjaarbegroting wordt door Esther toegelicht en vastgesteld. We kunnen volgend
schooljaar nog 15 groepen maken, maar de begroting komt hierdoor flink in de min. Meerderweert
kan zich hierin vinden, mede omdat we extra kosten hebben voor de 2 gebouwen. De prognose is dat
het leerlingaantal verder zal afnemen en we dus ook terug moeten naar 14 groepen.
Nieuwe opzet van het werken met domeincoördinatoren zorgt voor verbinding tussen de 3
domeinen en geeft een vast aanspreekpunt voor de leerkrachten op de locatie. Binnen het
Pontifexoverleg wordt alles overkoepelend besproken met directie, IB-ers en coördinatoren.
Directie gaat kijken wat de voorwaarden zijn om weer te kunnen voldoen aan predicaat gezonde
school.
Een online cursus op 19 januari met de CNV-adviseur voor de MR, dhr. Henk Nieborg met als thema:
“De MR op de Odaschool nu en wat hebben we nodig in de toekomst.” De PMR krijgt nu een taak
om te inventariseren welke beleidsstukken we hebben en te zorgen dat deze actueel worden.
Einde schooljaar komt er een vacature bij de OMR
Maart
Er is weer een fysieke vergadering mogelijk en een gezamenlijk deel met MR Uitkijktoren.
Ook in de afgelopen periode hebben veel kinderen en leerkrachten in quarantaine gezeten vanwege
Corona.
Open Huis 3Hoven: Ouders werden geïnformeerd over 3Hoven. Beide scholen hebben nog een eigen
aanmeldformulier. Er was een fijne sfeer en het is als prettig ervaren. Na evaluatie zal bekeken
worden op welke manier dit volgend jaar zal gebeuren.
MR leden hebben overleg gehad met de wijkraad over de verkeerssituatie.
De gemeente wil in huidige situatie niet investeren, omdat er nieuwbouw komt. Wijkraad wil wel
meedenken in huidige situatie maar gemeente zal als eerste moeten reageren.
Positieve reacties op de nieuwsbrief van 15 februari met een terugblik en vooruitblik op de 3Hoven
samenwerking.

Notulen van de MR worden één week na bijeenkomst gedeeld met de leden. Als er binnen twee
weken na vergadering geen op/aanmerkingen zijn, worden de notulen vastgesteld en in
Ouderportaal geplaatst.
Volgens de procedure starten we om een nieuw MR lid vanuit de ouders te werven.
Naar aanleiding van de informatieavond van CNV: De beleidsstukken van de MR moeten een update
krijgen en opnieuw vastgesteld worden.
Mei
Het eerst deel is een gezamenlijk deel met MR Uitkijktoren:
Verkeerssituatie Meidoornstraat/Anjelierstraat: Positieve reacties op de nieuwe verkeersituatie die
er is gekomen met o.a. een zebrapad. Voor ouders en kinderen nog even wennen.
School gaat momenten organiseren voor klankbordgroepen, waarin ouders meedenken over
ontwikkelingen binnen 3hoven.
Het formatieplan 2022-2023 is door Esther toegelicht en binnen de MR besproken. We gaan zoveel
als mogelijk de uren inzetten voor de groep. De MR verleent instemming op het formatieplan.
We hebben een nieuw OMR lid: Bart Sweegers.
De beleidsstukken van de MR : MR statuut en Activiteitenplan zijn besproken en vastgesteld.
Medezeggenschapsreglement en Managementstatuut: de nieuwe versie ontvangen we nog en deze
worden komend schooljaar verder besproken.
Juni
Er wordt gezamenlijk gestart met de MR van de Uitkijktoren.
Verkeerssituatie Meidoornstraat/Anjelierstraat is besproken en we zien het gedrag van ouders niet
veranderen door de aanpassingen. Handhaving is de volgende stap.
Klankbordgroep heeft te weinig aanmeldingen en de start wordt verplaatst naar het nieuwe
schooljaar.
Esther geeft een toelichting op het vakantierooster 2022-2023 en op de vacatures 3Hoven.
Het werkverdelingsplan wordt besproken en de PMR geeft goedkeuring.
Juli
Er is geen gezamenlijk deel met MR Uitkijktoren.
Renée (directeur in opleiding aan de Odaschool verbonden) Zij geeft uitleg wat haar taken binnen de
Odaschool zijn. De schoolgids wordt door Renée besproken en de PMR geeft goedkeuring.
Er is een verzoek van toestemming van de Oudervereniging voor het verhogen van de eigen bijdrage
ouders. Het is een vrijwillige ouderbijdrage. Nadat hierover gesproken is geeft OMR toestemming.
Lijst van aftreden is besproken, maar wordt niet aangepast.
Ook voor 2022-2023 willen we een CNV partnerschap MR, zodat we de mogelijkheid hebben voor
scholing.
In overleg met MR Uitkijktoren is er een voorstel voor de vergaderdatums van 2022-2023.
Deze zijn goedgekeurd:
o
o
o
o
o
o

Maandag 10 oktober 2022
Dinsdag 22 november 2022
Donderdag 2 februari 2023
Woensdag 12 april 2023
Maandag 5 juni 2023
Dinsdag 11 juli 2023(zonder MR Uitkijktoren)

