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In dit jaarverslag leest u een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die in de MR gepasseerd 
zijn het afgelopen schooljaar. 
 
Begroting 2022.  
Komend jaar gaat het eerste jaar zijn dat een andere datum als peildatum genomen wordt (van 
oktober naar februari). Dit is in het voordeel van de school omdat het wordt gebaseerd op 
leerlingaantal en wij dan meer leerlingen aan boord hebben.  
De OMR heeft enkele vragen gesteld over de schoolbegroting en deze zijn beantwoord.  
De WTF gaat dalen in de begroting, dus minder handen in de klas. Hoe gaan we hiermee om? Hier zal 
binnen ons team aandacht voor zijn. Mocht de leerlingaantal-daling daadwerkelijk doorzetten dan 
worden hiervoor vroegtijdig plannen gemaakt om hier op het juiste moment op te kunnen anticiperen. 
Vooralsnog verwacht de directie geen grote daling. We hebben nooit meer uitgegeven dan wat we 
binnenkrijgen. Het leerlingaantal bepaalt de inkomsten en vandaaruit vormen we jaarlijks de groepen. 
Voor 2024 en 2026 ligt er blijkbaar een bezuinigingsopdracht. Kun je toelichten wat de reden voor 
deze bezuiningstaak is en wat dit betekent voor de toekomst? Zie vorige punt, dit heeft te maken met 
de leerlingaantal- daling. Gezamenlijk met het team wordt hierop geanticipeerd. 
We willen graag meer inzicht in de kosten van de school. Welke kosten worden centraal door Stichting 
Wonderwijs betaald en welke komen voor rekening van De Elstar? De exploitatielasten (onderhoud, 
schoonmaak, energie, heffingen) worden door de gemeente bekostigd. De Elstar draagt een deel van 
de vergoeding van het Rijk hiervoor af aan de gemeente. Het ouderschapsverlof en het seniorenverlof 
worden  bovenschools bekostigd. Tevens is er een bovenschoolse invalpool waaruit de 
ziektevervangingen worden georganiseerd. OMR wilt graag meer inzicht in de baten en lasten, de 
details hiervan. Het NPO-geld wordt specifieker toegelicht, dit zien de leden van de OMR ook graag in 
het standaard. Marco geeft aan dat deze mogelijkheid tot inzicht gecreëerd kan worden met bijzijn 
van de financiële afdeling. Vragen mogen altijd gesteld worden hierover. 
 
Dependance groepen 7/8: 
In december zijn wij als MR geïnformeerd over de plannen voor noodlokalen op het schoolplein: We 
gaan het Westeraam uit, per 1 aug daar weg. Lyceum groeit. De hoeveelheid kinderen wordt ook 
teveel voor deze locatie. De voortgang van het nieuwe gebouw ligt bij de gemeente. Noodlokalen 
komen voor de voorjaarsvakantie. Door de komst van het schoolplein liggen de plannen voor het 
nieuwe in te richten schoolplein weer stil.  
In januari kwam dit punt op de agenda terug: Het ziet er nu naar uit dat er in 2022/2023 vier groepen 
van de Elstar in de noodlokalen gehuisvest worden en ook 1 van de Zonnepoort en 1 van de 
Wegwijzer. In maart en mei hebben we ook stilgestaan bij de op handen zijnde verhuizing. 
In juni zijn we geïnformeerd over het niet door kunnen gaan van de noodlokalen op het schoolplein. 
We hebben toen direct om de tafel gezeten met een vertegenwoordiger van de gemeente en de 
bestuursvoorzitter. We hebben toen een goed gesprek gehad en ook de vragen die wij als MR hadden, 
neer kunnen leggen. Ook in het nieuwe jaar zullen we deze ontwikkeling goed blijven volgen. 
 
 



 
 
Arbojaarplan & Werkgeluk versus werkdruk. 
Binnen de MR hebben we het Arbojaarplan besproken. Daarnaast is er door het MT van de Elstar een 
document opgesteld dat heet “Werkdruk vs Werkgeluk”. Het leerkachtenteam ervaarde de werkdruk 
als te hoog en gezamenlijk is gekeken wat geschrapt kan worden, wat verplaatst kan worden en wat 
vooral moet doorgaan. Zowel de OMR als de PMR vinden het een mooi plan om het team gezond en 
veerkrachtig te houden.  
 
Evalueren NPO-gelden. 
Binnen de verschillende bouwen op school is het plan tav de NPO-gelden geëvalueerd. Bij onze 
vergadering bespreken we deze verschillende evaluaties. De belangrijkste punten die hierin naar voren 
komen zijn dat het team tevreden is met de inzet en vooral ook blij is met deze extra handen.  
Op dit moment worden de NPO- gelden ook ingezet bij afwezigheid van personeel en dat helpt ons 
wel het Corona-verhaal door. 
 
Informeren en discussie inventarisatie Arbobeleid en ziekteverzuim.  
We bespreken deze stukken en zien een duidelijke weerslag van Corona in het ziekteverzuim. Het 
ziekteverzuim is momenteel (zelfs in deze tijd) erg laag in vergelijking met andere scholen. Tot nu toe 
hebben we de afwezigheid van teamleden goed kunnen opvangen dankzij de extra handen uit de 
NPO-gelden.   
 
Formatieplan schooljaar 2022/2023. 
Als MR hebben we ook het formatieplan 2022/2023 gevolgd en besproken. Belangrijke kanttekening 
hierbij is dat er komend jaar een vermindering van 40.000 euro voor de Elstar doorgevoerd wordt 
i.v.m. minder zorgmiddelen. Gelukkig is een deel van dit tekort vanuit NPO aan te vullen. Uitgangspunt 
is om weer met 17 groepen te werken zoals huidige jaar. Huidige extra handen blijft dan ook 
hetzelfde.  
 
Bespreken, discussie en vaststellen vakantierooster/studiedagen. 
Studiedagen worden besproken; ouders hebben een voorkeur voor de maandag, woensdag en vrijdag. 
We hebben dit bekeken in de jaarplanning; de meeste studiedagen zijn op die dagen of op feestdagen 
zoals tijdens de Paardenmarkt, goede vrijdag of andere feestdagen. Als school wordt echter ook 
gekeken naar een zo eerlijke verdeling over de week, zodat de ‘last’ voor parttimers ongeveer gelijk is.  
 
Waar hebben we verder ook nog over gesproken: 

• De schoolgids 

• Het veiligheidsbeleid 

• Ouderbetrokkenheid: het traject zoals dat nu met Peter de Vries in gang gezet is. 

• Taakverdeling en taakbelasting 

• Het schoolplan 

• A3 jaarplan 


