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MR Leden 

De MR bestaat uit 6 leden, 3 namens het personeel, en 3 namens de ouders. De personeelsgeleding 

wordt gekozen door het personeel van de school, de oudergeleding wordt door verkiezingen onder 

alle ouders gekozen, ieder voor een termijn van 3 jaar. 

Personeel: 

- Inge Bos (secretaris, nieuw sinds 2019/2020, aftredend in 2022) 

- Viane Mangalie (aftredend in 2021) 

- Jeroen Mulder (nieuw sinds 2019/2020, afgetreden in juni 2020 vanwege vertrek naar een 

andere school) 

Ouders: 

- Yvette de Baat (penningmeester, aftredend in 2021 en herkiesbaar) 

- Johan Gille (voorzitter, nieuw sinds 2019/2020, aftredend in 2022) 

- Lody Slingerland (nieuw sinds 2019/2020, aftredend in 2022) 

 

De MR heeft tot taak de directie van de school te adviseren over onderwijszaken maar ook over het 

gebouw, de activiteiten en voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht. Daarnaast is de MR 

verantwoordelijk voor een goede besteding van de ouderbijdragen (zie kopje financiën). 

In het schooljaar 2019/2020 hebben we zes keer vergaderd, waarvan 3 keer op school en 3 keer 

(vanaf de coronaperiode) online via Teams. 

Voor de vergaderingen volgt de MR een jaarplan (ook te vinden op de website van CBS Onze wereld) 

waarin is opgenomen welke zaken wanneer besproken moeten worden. Steeds werd vooraf aan de 

directie om input gevraagd over relevante punten, en werden deze in de vergadering zo nodig 

toegelicht. 

Zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest waren onder andere: 

- Het instellen van een leerlingenraad. Deze bestond al maar was nog niet actief en dat is door 

de school weer opgepakt (totdat de corona-sluiting volgde, daarover hieronder meer) 

- Het schoolontwikkelplan: hierin legt de directie vast hoe de school wil zorgen daar leerlingen 

allemaal op het juiste niveau les krijgen en de leerresultaten zo goed mogelijk worden 

gebruikt in vervolglessen en ook in volgende klassen. Er staat ook in wat de school niet kan 

bieden (bijv. als een kind een zodanig specifieke onderwijsvraag heeft dat de school daarvoor 

niet de mogelijkheden heeft). 

- De schoolgids: in dit boekje staan alle belangrijke zaken die ouders over de school moeten 

weten. Het is te vinden op de website van de school, en alle nieuwe ouders krijgen het ook 

uitgereikt. De MR heeft kritisch meegekeken naar de teksten. 

- Schoolreisje: de MR heeft in overleg met de school de bestemmingen vastgesteld. Helaas kon 

door corona het schoolreisje niet doorgaan. De aanbetalingen voor bussen en attracties zijn 

door de bedrijven teruggestort (zie ook het kopje financiën hierna). 



- De MR heeft gesproken over het ideale aantal leerlingen. CBS Onze Wereld is afgelopen jaren 

best gegroeid, en het past nu allemaal nog net in de lokalen. De school zou nog wel iets 

verder kunnen groeien, maar de MR vindt het voor de ruimte in het gebouw en de verdeling 

van groepen beter als het aantal leerlingen stabiliseert op maximaal 300. De directie heeft dit 

ook opgevolgd en inmiddels is het leerlingaantal stabiel (peiling 1 oktober 2020 was 299 

leerlingen, tegen 297 een jaar eerder). 

- Leerkrachten hebben hun zorg geuit dat het vaak voorkomt dat ouders niet komen opdagen 

bij oudergesprekken. Dat is heel vervelend voor de leerkracht en natuurlijk ook niet fijn voor 

het kind. De MR deelt deze zorg en denkt mee over de communicatie naar ouders hierover. 

- De school heeft een oudertevredenheidspeiling (enquête) gehouden  hieruit zijn veel 

positieve punten gekomen en ook aandachtspunten, onder andere over de communicatie 

vanuit de school naar ouders. Deze is volgens de MR en ook blijkens de enquête al sterk 

verbeterd, maar het onderwerp heeft de blijvende aandacht. 

- De school moet haar uitgaven verantwoorden aan de gemeente via een vast format, waarin 

wordt beschreven wat de resultaten van diverse onderwijsmethoden en acties zijn geweest, 

bijvoorbeeld op het gebied van rekenonderwijs of leesvaardigheid. De MR kijkt hierbij steeds 

mee en stelt kritische vragen als dat nodig is. Ook adviseert de MR over de nieuwe aanvraag 

voor financiële middelen voor het schooljaar 2020-2021. 

- Ouderbetrokkenheid was een steeds terugkerend agendapunt: als MR vinden we het 

belangrijk dat ouders weten wat de kinderen op school doen en leren, en liefst dat we daar 

ook iets van kunnen meekrijgen door bijvoorbeeld kijkmomenten in de klas of 

inloopochtenden. Toen ouders niet meer de school in mochten vanwege corona hebben we 

aandacht gevraagd om wekelijkse berichten via Social Schools. 

- Het klimaat in het gebouw: met name in de hete periode voor de zomervakantie was het in 

het bovenlokaal aan de zuidzijde erg warm. Daarom is voor het nieuwe schooljaar gekeken 

naar een andere indeling, ook rekening houdend met de mogelijkheden ivm de 

groepsgrootte van de verschillende klassen. 

Op uitnodiging van de MR schoof de directie regelmatig aan bij de MR, om ons te informeren over 

dingen die in de school gebeurden, zoals move-a-head, muzieklessen of de sfeer in de klas, bijv. of er 

sprake is van pesten of juist van een goede chemie in de groep. Ook werd de MR geïnformeerd over 

personele wijzigingen, en dat gelukkig alle vacatures voor het nieuwe schooljaar weer ingevuld 

konden worden. 

Coronacrisis 

Toen in maart de scholen dicht gingen veranderde er veel voor het onderwijs. Kinderen moesten 

thuisonderwijs volgen. Dit werd door de school heel snel georganiseerd, en ondersteund door zowel 

papieren werk wat de kinderen wekelijks op school konden halen, als via digitale ondersteuning. De 

MR heeft in deze periode diverse malen met de directie gesproken over wat praktisch is voor ouders, 

en hoe zij ondersteund kunnen worden. Toen de school dichtging, maar ook toen die weer voor de 

helft open ging (halve klassen, elk kind om de dag naar school) heeft de MR de voorstellen van de 

directie besproken en hier ook advies over gegeven. Ook hebben we extra aandacht gevraagd voor 

kinderen waarvan de ouders geen goede begeleiding thuis kunnen geven, bijvoorbeeld omdat ze zelf 

moeten werken, of omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen. 

Toen de school na Pinksteren weer ‘normaal’ kon gaan draaien is in de MR gesproken over het 

inhalen van achterstanden. Ook zijn de uitkomsten van de enquête onder ouders over de 

thuiswerkperiode doorgenomen, en is er aandacht gevraagd voor thuisonderwijs voor kinderen die 

langer ziek zijn of in quarantaine moeten. 



 

 

 

Financiën 

De MR stelt de vrijwillige ouderbijdrage vast en maakt een begroting voor de besteding hiervan. 

Belangrijke en jaarlijks terugkerende kosten die uit de ouderbijdrage worden betaald zijn sinterklaas, 

kerst, afscheid groep 8 inclusief musical en het schoolreisje. Ook kleinere uitgaven zoals voor 

nationaal schoolontbijt, Kinderboekenweek en Pasen worden gebudgetteerd.  

Door de vorige MR (2018/2019) was de ouderbijdrage vastgesteld op EUR 45 per kind (EUR 25 voor 

kinderen die vanaf januari op school kwamen). 

Dit schooljaar is voor het eerst afgesproken dat de kinderen van de groepen 5-8 geld krijgen (4 euro) 

om een Sinterklaascadeautje voor hun klasgenoot (lootje) te kopen. In het verleden bleek dat 

sommige kinderen niet een volwaardig cadeau kochten en dat is jammer voor degene die het krijgt. 

Alle kinderen moesten ook de bonnetjes weer inleveren en dit werkte goed. Wel was dit een uitgave 

die niet was begroot. 

Het deel ouderbijdrage (EUR 30) wat bedoeld was voor het schoolreis in schooljaar 2019/2020 is niet 

besteed vanwege Corona. Alle aanbetalingen (bussen/ Drievliet) zijn teruggevorderd. 

Dit geld wordt dus in 2020/2021 hopelijk gebruikt voor de schoolreis.  

 

Hierdoor is de ouderbijdrage voor 2020/2021 vastgesteld op EUR 20. 

 


