
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2021-2022

Interne aangelegenheden

1. Functieverdeling MR/GMR

Personeelsgeleding Taak
Janneke Engels Contactpersoon GMR

Jesse Scheepstra

Lindsay El Hamdaoui-van der Kruis Notulist
Oudergeleding

Marc van Rijsingen Voorzitter
Colin Myerscough

Daniëlle Hanegraaf

2. De MR heeft in het schooljaar 2021-2022 5 vergaderingen gehad, waarbij directie is aangesloten. 4
vergaderingen vonden plaats op locatie, 1 vergadering werd online gevoerd i.v.m. COVID-19. De
inhoud van de vergadering op 17 februari 2022 is doorgeschoven naar de vergadering op 14 april
2022.

3. Per schooljaar 2022-2023 vertrekken Marc van Rijsingen en Danielle Hanegraaf uit de MR en
verwelkomt de MR 2 nieuwe leden: Nadine Lammers en Linda Bogers.

4. De visie van de MR luidt:
We leveren een constructieve bijdrage aan de beleidsmatige ontwikkeling van het onderwijs van
Basisschool De Achtbaan op basis van gelijkwaardig partnerschap waarin wij onze rol nemen,
instemmend en adviserend. Alles met als doel goed onderwijs voor onze kinderen in een veilige
omgeving.

Onderwerpen in overleg met directie

1. Jaarplan schooljaar 2021-2022
De clusters, beleidsmatige werkgroepen en werkdrukmiddelen zijn over schooljaar 2020-2021
geëvalueerd.

Clusterevaluatie; samenwerking, krachten/successen & verbeterpunten
- Schooljaar 2022-2023 worden de groepen verdeeld over drie clusters:

o 1-2-3, 4-5-6 & 7-8.
- De volgende leerpunten worden meegenomen in deze clusters:

o Duidelijke doelstellingen;
o Niet alleen delen, maar ook creëren/samen werken aan…



Beleidsmatige werkgroepen (bestaande uit: rekenen, taal, sociaal-emotioneel en begaafdheid)
- Er is tussentijds een keuzemoment geweest om deel te nemen aan een beleidsmatige

werkgroep; intrinsieke motivatie en kwaliteit.
- Er ontstond een verschil tussen werkgroepen vanwege het ontbreken van duidelijke kaders.

Aan de start van de werkgroepen worden ter voorkoming daarom kaders en doelen
opgesteld.

- Werkgroep begaafdheid wordt in het vervolg ondergebracht in de werkgroepen rekenen en
taal.

Inzet werkdrukmiddelen
- Wensen aangegeven door het team:

o Gymleerkracht
o Muziekleerkracht
o Ondersteuners doorzetten, ook af en toe voor administratie

- In schooljaar 2022-2023 blijven we werken met ondersteuners, behouden we de gymdocent
en willen we Minou inzetten als muziekleerkracht.

Vooruitblik schooljaar 2022-2023
- Gezamenlijk (MT en beleidsmatige werkgroepen) het jaarplan vullen.
- Startgesprekken met de clusters, beleidsmatige werkgroepen, ondersteuners, administratie

en het MT.
- Expeditie Met Lef krijgt een vervolg op de studiedagen met ontwikkelgesprekjes omtrent

Eigenaarschap.
- Nieuwe methode Engels ‘Holmwoods’ implementeren in de groepen 1 t/m 8.

2. Jaarverslag MR 2020-2021
Jaarverslag is goedgekeurd.

3. Verhuizing

Dit schooljaar is er veel beweging gekomen omtrent verhuizing en de bouw van het nieuwe
schoolgebouw op de Fransebaan.

- Communicatie is via het ‘juiste’ pad doorlopen:
o Eerst het team
o Vervolgens MR
o Afsluitend de wijk

- Het schoolgebouw is sober maar naar wens en duurzaam.
- Locatie Fransebaan is in/na de Kerstvakantie verhuisd naar de tijdelijke locatie op de

Calaislaan. Anti-kraak Calaislaan is op uiterlijk 22 november vertrokken.
- Na de verhuizing van locatie Fransebaan heeft er asbestonderzoek plaatsgevonden.
- De kinderen hadden op vrijdag 24 december 2020 en maandag 10 januari 2021 extra

calamiteitenverlof op beide locaties (één school beleid).
- Oplevering nieuw schoolgebouw medio 2023.



- Vanwege dagprijzen en stijgende loonkosten geven aannemers geen aankoopsom; er kan niet
worden gegarandeerd binnen het  budget te kunnen blijven. Ondanks het voorgaande
hebben we een aannemer gevonden (Aarts, Budel).

- Verwachting is dat de sloop start in oktober 2022. Planning staat onder druk door tekorten in
personeel en bouwmaterialen.

4. Financiën
Gedurende de MR-vergaderingen zijn de financiën doorgenomen. Opvallende zaken/bespreekpunten:

- Het afval bestaat uit vaste (hoge) bedragen. De Achtbaan wil graag afval gaan scheiden, maar
de gemeente Eindhoven biedt hier nog geen mogelijkheden voor.

- Er is gekozen voor het versnel afschrijven van apparatuur, i.v.m. een korter gebruik dan wat
bedoeld is.

- De rijksbijdragen zijn groter dan begroot. Personele lasten lager i.v.m. het tekort aan
vervangingen. Hierdoor eindigt de begroting positiever. Er is meer bestedingsruimte (NPO
helpt hierin mee).

5. NPO
De NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs) moeten worden uitgegeven in relatie tot het kind.
Dit kan in de vorm taal, rekenen of sociaal-emotioneel vlak zijn. Doel: het weghalen van hiaten.
Gelden moeten worden besteed in het desbetreffende schooljaar; deze mogen niet worden
meegenomen in het volgende schooljaar.

- Het inzetten van een gymdocent.
- Het aanschaffen van extra leermaterialen.
- Het inzetten van (extra) onderwijsondersteuners.
- Aanschaf van nieuwe bibliotheekboeken (met uitzondering).

6. COVID-19
- Beslisboom is leidend bij leerlingen en het team.
- Vieringen gaan op aangepaste wijze door.
- Tutorlezen kan niet doorgaan i.v.m. groepsdoorbroken werken.

7. Personeel
- Silke: re-integratie loopt. 2022-2023 volledig terug.
- Janneke: zwanger, met zwangerschapsverlof 1 week voor de zomervakantie. Ingrid V. neemt

de laatste schoolweek de groep over.
- Sanne: neemt afscheid van De Achtbaan.
- Lia: terug in de poel en neemt afscheid van De Achtbaan.
- Pieter: werkt op woensdag in groep 5B.
- Minou: gaat van groep 5B werken in groep 7B.
- Sofie: werkt fulltime op De Achtbaan.
- Jesse: terug van haar verlof en werkt na de zomervakantie van ma t/m woe. Ook is zij

geslaagd voor de gymopleiding.
- Sandra: geslaagd opleiding gedragsspecialist.
- Lindsay: geslaagd Master Educational Needs.



8. Wereld met Lef!
Koersplan SKPO: Kansrijk onderwijs voor alle kinderen. De leerlingenraad heeft dit opgepakt in een
actief plan, het doel: een beetje liever zijn voor elkaar. Hier is het vriendschapsbankje uitgekomen.
Kinderen die niet willen spelen, kunnen hierop gaan zitten. Andere leerlingen kunnen hen vragen om
mee te spelen/mee te doen (uitlokken van sociale initiatieven). Het bankje komt in het parkje achter
de school.

9. Tussenopbrengsten M-meting
- Groei in groep 8 het hoogst.
- Veel onrust geweest in het jaar; corona en ziekte.
- Landelijk gezien zijn de scores gezakt.


