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Jaarverslag 2021 -2022 medezeggenschapsraad odab Westerschool 
Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de MR van de odab Westerschool. Als medezeggenschapsraad maken 
wij van elk schooljaar een kort verslag waar wij mee bezig zijn geweest. Daarnaast is een aantal 
wettelijk verplichte onderdelen opgenomen. De medezeggenschap is er voor en namens alle 
betrokkenen van de school. Mocht u willen reageren, of heeft u op- of aanmerkingen? Neemt u dan 
contact met ons op via mr.daltonwesterschool@opron.nl. 

Johan Starke, voorzitter 

1. Algemeen 
De MR van odab Westerschool levert vanuit een kritisch-constructieve houding een bijdrage aan de 
kwaliteit van het onderwijs. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel bij 
schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de school. De MR functioneert als 
kritische gesprekspartner en controlerend orgaan. De MR streeft ernaar een proactieve gespreks- en 
onderhandelingspartner te zijn. Als vertegenwoordiger van de ouders, leerlingen en leerkrachten– 
zonder last of ruggespraak – wil de MR voldoende informatie verwerven én verstrekken.  

 
2. Doelstelling MR 
De doelstelling van de MR is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die opgesteld zijn voor de 
medezeggenschapsraad binnen een basisschool. Dat houdt onder andere in dat de MR met 
betrekking tot bepaalde onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies verstrekt of dient in te 
stemmen met de plannen van de basisschool.  
Daarnaast heeft de MR voor schooljaar 2021 – 2022 een belangrijk extra doel gesteld: de realisatie 
van een nieuw schoolplein. 

2.1 Schoolplein 
De MR heeft zich, samen met de school, de ouderraad en vele vrijwilligers hard gemaakt voor de 
realisatie van een nieuw schoolplein. Tot onze grote vreugde is de inspanning die veel verschillende 
partijen daarvoor hebben geleverd niet onbeloond gebleven. Het nieuwe schoolplein is inmiddels 
gerealiseerd en de kinderen hebben er al erg veel plezier van gehad! Voor de realisatie van het 
schoolplein heeft de MR van de volgende partijen financiële steun ontvangen: 

Bijdrage St. Wildervank   €7.000  
Bijdrage Scholengroep OPRON   €15.000 
Sponsorloop     €6.610 
Pleinfeest     €3115 
Overige bijdragen/oud ijzer actie  €1.224 



 

 

Verder financiering heeft plaats gevonden uit de opbrengsten van het ophalen van het oud papier. 
 
De totale kosten voor de realisering van het schoolplein bedroegen €35.665 

Namens de MR nogmaals dank voor de steun aan de diverse acties! 

3. Besproken onderwerpen 
De MR heeft eens in de zes weken een overleg gepland waarbij de directeur uitgenodigd kan worden 
om deel te nemen. Tijdens deze overleggen worden een breed palet aan onderwerpen besproken. 
Het volledige overzicht van de agenda’s en de notulen zijn terug te vinden op de website van de 
Dalton Westerschool. (pagina MR van schoolwebsite) 

De belangrijkste onderwerpen binnen het afgelopen jaar waren: 

3.1 Formatie 
Veelvuldig wordt de formatie besproken van de Westerschool. Niet alleen zorgt de krimp van het 
aantal leerlingen al langere tijd voor een krimp in de formatie. Het blijkt steeds lastiger om de 
formatie rond te krijgen. De veranderende formatie heeft onder andere gezorgd voor de start met 
het anders organiseren van de klassen binnen de school en heeft geleid tot een eerste stap richting 
unit-onderwijs. 
Voor komend schooljaar is de formatie opnieuw een behoorlijke puzzel gebleken voor de school. 
Daarom is de oplossing ook komend schooljaar gezocht in de vorming van een nieuwe unit. 

3.2 Unitonderwijs 
In het schooljaar 2021-2022 is gestart met een pilot unit onderwijs in de groepen 5 en 6. Het doel van 
deze pilot is tweeërlei: organisatorisch en inhoudelijk. Organisatorisch gezien, rekening houdend met 
een dalend leerlingenaantal, is het in de nabije toekomst niet meer mogelijk om binnen een 
structuur te werken met alleen enkele groepen. Een antwoord op deze ontwikkeling kan liggen in het 
werken in units, waarbij een aantal leerkrachten verantwoordelijk is voor een groter aantal 
leerlingen.  

De inhoudelijke argumenten om unitonderwijs te verzorgen zijn divers.  

Als (academische) basisschool zijnde moet het herbergen van een professionele leercultuur een 
randvoorwaarde zijn. Binnen deze cultuur werken leerkrachten nauw samen, leren van en met elkaar 
en zijn met elkaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderwijs.  

Als daltonschool willen we de daltonkernwaarden (met name zelfstandigheid, samenwerken en 
verantwoordelijkheid) versterkt zichtbaar laten zijn binnen ons onderwijs, zowel op leerling- als op 
leerkrachtniveau.  

Naast bovenstaande punten kan unitonderwijs ook tegemoetkomen aan de diversiteit en talenten 
van zowel kinderen als leerkrachten en biedt het ruimte om eigenaarschap bij kinderen te vergroten. 
 
Als MR hebben we in het afgelopen schooljaar regelmatig teruggekeken hoe dit zich heeft ontwikkeld 
en hoe dit is verlopen. Gelukkig waren zowel de leerkrachten, de ouders en de leerlingen 
overwegend positief.  

Ook voor komend schooljaar zullen wij deze ontwikkeling in de gaten houden. Mocht u zaken 
opvallen of mee willen denken dan bent u van harte welkom. U kunt daarvoor contact opnemen via 
mr.daltonwesterschool@opron.nl. De vergaderdata worden gepubliceerd op de website. 



 

 

3.3 Overige onderwerpen 
Andere onderwerpen die binnen de MR zijn besproken en die zijn goedgekeurd door de MR: 

Jaarplan 2021-2022 
Schoolgids 2021-2022 
Begroting 2022 
Vakantierooster/studiedagen 
 
3.4 Financiën 
Onderdeel van de medezeggenschapsraad is ook de penningmeester. Hij verzorgt het financiële 
overzicht van de MR en ouderraad. Het financiële verslag wordt afzonderlijk gepubliceerd. 

4. Overleg bestuur 
Er heeft in het afgelopen schooljaar geen overleg plaats gevonden met het bestuur van OPRON 
vanuit de MR 

5. Overleg ouders 
Er heeft afgelopen schooljaar geen formeel overleg plaatsgevonden tussen de MR en andere ouders. 
Wel proberen wij zoveel mogelijk zaken mee te nemen die u bij ons bekend maakt. Daarbij zijn wij 
echter wel afhankelijk van uw input. Mocht u tegen zaken aanlopen of vragen hebben waar wij als 
MR bij zouden kunnen helpen kunt u contact met ons opnemen via 
mr.daltonwesterschool@opron.nl 

6. Samenstelling MR 
 De medezeggenschapsraad bestond voor het schooljaar 2021 - 2022 uit de volgende personen: 

Dhr. J. (Johan) Starke  oudergeleding (voorzitter) 

Dhr. R. (Roel) Schuringa  oudergeleding 

Dhr. M. (Marc) Smidt  oudergeleding (penningmeester) 

Mevr. I. (Ingrid) Nieboer oudergeleding 

Mevr. A. (Astrid) Heller  personeelsgeleding - secretaris 

Mevr. B. (Bertha) Samallo personeelsgeleding 

Mevr. A. (Angélique) Cooke personeelsgeleding 

Mevr. G. (Gea) Hurenkamp personeelsgeleding 

Afsluitend 
De medezeggenschapsraad is een belangrijk onderdeel van een basisschool. Niet zozeer voor het 
dagelijkse reilen en zeilen als wel voor het geven van advies en input op de zaken voor de langere 
termijn. Terugkijkend naar het afgelopen schooljaar zijn we voornamelijk bezig geweest met het 
monitoren van het unitonderwijs en het realiseren van een nieuw schoolplein.  
 
Voor komend jaar is opnieuw ons doel om de langere termijn zaken te monitoren en gevraagd en 
ongevraagd in te adviseren. Er zijn extra groepen gestart met het unitonderwijs en het is opnieuw 
belangrijk om te monitoren hoe zich dit ontwikkelt voor de leerkrachten, de ouders, maar bovenal 
voor de kinderen.  


