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   Medezeggenschapsraad Basisschool de Bloktempel 

 

 

JAARVERSLAG 2021-2022  
 
 

Voorwoord 
Dit is het jaarverslag van de MR van het afgelopen schooljaar. Hierin leest u de 
belangrijkste punten die aan de orde geweest zijn. Ook blikken we vooruit op het 

schooljaar 2022-2023. Hieronder treft u een selectie van de onderwerpen aan 
waarbij de MR betrokken is geweest. Voor details verwijzen wij u graag naar de 

notulen. 
 
Samenstelling MR 

In het begin van het schooljaar trad Maaike toe tot de OMR (oudergeleding MR). 
Aan het einde van het schooljaar liep de termijn van Kariem af. Hij heeft zich 

beschikbaar gesteld voor een tweede termijn. Omdat zich geen andere 
kandidaten hebben aangemeld, wordt zijn termijn verlengd met vier jaar. Binnen 

de PMR (personeelsgeleding MR) liep de termijn van Samira af en zal Nikki 
uittreden. Nick en Laura zullen komend schooljaar hun plaatsen innemen. We 
danken de vertrokken MR-leden voor hun inzet en bijdrage en wensen de nieuwe 

leden succes. 
 

Nieuwbouw/aannamebeleid 
De kogel is bijna door de kerk: zeer waarschijnlijk komt er nieuwbouw! Met de 
toekomstige nieuwbouw worden extra lokalen gerealiseerd en daardoor komt er 

meer ruimte voor het toelaten van nieuwe leerlingen. De goede hoop is dat de 
nieuwbouw rond Kerst 2023 gereed is.  

 
Vooralsnog geldt een aannamebeleid. Als de nieuwbouw klaar is, geeft het meer 
ruimte om kinderen te kunnen plaatsen. Op dit moment is het bij De Bloktempel 

zo dat niet elk kind dat wordt aangemeld kan worden geplaatst. Broertjes en 
zusjes van huidige leerlingen worden sowieso aangenomen en de andere 

kinderen komen op een wachtlijst. Zodra het aantal broertjes/zusjes bekend is, 
wordt de wachtlijst aangesproken. Naarmate extra capaciteit door de  
nieuwbouw concreter en zekerder wordt, zal bekeken worden of er (alvast) meer 

kinderen kunnen worden aangenomen. De MR houdt een vinger aan de pols.   
 

Coronaprotocol 
We startten het jubileumjaar met goede moed, in de hoop dat corona het 
onderwijs niet weer zou verstoren. De Bloktempel was goed voorbereid in het 

faciliteren van mogelijk thuisonderwijs. Helaas was het soms toch nodig om 
klassen te sluiten en werd overgestapt op thuisonderwijs. Dat was voor iedereen 

schakelen, maar over het algemeen verliep het voor de kinderen prima. Het deed 
wederom een beroep op de flexibiliteit van ouders/verzorgers en dat viel niet 
altijd mee, Om ouders een hart onder de riem te steken heeft de OMR alle 
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ouders medio december een bericht gestuurd. Gelukkig zwakte corona later in 

het schooljaar af en heeft het voor weinig verstoring gezorgd. De resultaten van 
de leerlingen leden er gelukkig weinig onder. Dankzij de NPO gelden konden 

kinderen die wel een achterstand hebben opgelopen extra geholpen worden door 
remedial teachers.  
 

NPO-gelden overheid 
Ongeveer € 5,8 miljard uit het NP Onderwijs gaat naar voorschoolse educatie, 

basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leraren 
helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken. Er 
is extra geld voor scholen waar de problemen groter zijn dan gemiddeld. Dat is 

gelukkig bij De Bloktempel niet aan de orde. Er worden metingen verricht, ook in 
het nieuwe schooljaar, om te monitoren of en in hoeverre achterstanden worden 

ingelopen. Ook wordt aandacht besteed aan het sociaal-emotionele aspect.  
 
De MR heeft het afgelopen schooljaar ingestemd met het plan voor de besteding 

van de NPO-gelden. In dat plan is uiteengezet hoe de gelden op school worden 
uitgegeven. Doel is dat de middelen ten gunste van de ontwikkeling van de 

kinderen moet worden uitgegeven. Teamontwikkeling is daar ook een onderdeel 
van. Het NPO-plan is in maart tussentijds geëvalueerd met het oog op de  

M-toetsing van CITO en daarna is weer ingestemd voor de tweede helft van het 
schooljaar. Komend schooljaar wordt medio september/ begin oktober het plan 
geëvalueerd, in combinatie met de E-toetsing van CITO en wordt het plan 

bijgesteld voor oktober – februari 2023. Dit zal ter instemming langs de MR 
gaan. De MR houdt een goede besteding van de NPO-gelden in de gaten. 

 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Vanuit de wetpassend onderwijs moet jaarlijks een plan worden geschreven 

waaruit blijkt op wat voor manier er extra ondersteuning wordt geboden aan 
kinderen. Ouders/verzorgers die gaan kiezen voor een basisschool voor hun 

kinderen, kunnen dan op het SOP kijken of de school biedt wat het kind nodig 
heeft. De Bloktempel biedt de volgende extra ondersteuning: een geluksdocent 
in groep 8; aandacht voor kinderen die begeleiding nodig hebben op sociaal-

emotioneel gebied; een programma voor meer- en hoogbegaafdheid; extra 
aandacht voor taalontwikkeling; goede samenwerking met het CMD (Centrum 

Maatschappelijke Dienstverlening), samenwerking met externe dienst SKPO, De 
Taalbrug, logopedisten, orthopedagogen en psychologen.  
 

Vrijwillige ouderbijdrage  
De CSA (commissie schoolactiviteiten) organiseert gedurende het schooljaar 

diverse excursies en activiteiten voor alle leerlingen. Denk hierbij aan de 
Bloktempeldag en het schoolreisje. Om deze activiteiten te bekostigen werd 
jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage geïnd. Leerlingen mogen nooit worden 

uitgesloten van deelname wanneer de ouderbijdrage niet is voldaan. Dit is sinds 
schooljaar 2020-2021 landelijk afgesproken, op de Bloktempel is dit sinds jaar en 

dag al het gevoerde beleid.  
 
Het innen van de ouderbijdrage betekent een flinke administratieve belasting 

voor de CSA. Op dit moment staan de financiën van de school er dusdanig goed 
voor dat het niet nodig is ouders om een bijdrage te vragen. De MR heeft 

daarom, ter bevordering van de kansengelijkheid, ingestemd om de 
ouderbijdrage in schooljaar 2022-2023 niet te innen. Dit heeft geen gevolgen 
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voor de (geplande) activiteiten noch voor het voortbestaan van de CSA. De 

begroting en activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  
 

Koerskaart beleidsperiode 2020-2024 
In 2021 is voor het eerst een meting uitgevoerd voor de nieuwe koerskaart van 
SKPO. De koerskaart laat zien hoe De Bloktempel zich ontwikkelt ten opzicht van 

de maatschappelijke opdracht (kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen) en de 
strategische focuspunten van SKPO (uitdagend en innovatief onderwijs, 

wereldburgerschap en duurzaamheid).  
 
De meting bestaat uit een vragenronde onder collega’s, ouders en leerlingen. 

Ook worden onder andere schooladviezen meegenomen in de koerskaart.  
De MR is positief over de uitkomsten. Twee opvallende punten: 

- Er is op de Bloktempel extra aandacht (nodig) voor begrijpend lezen in de 
bovenbouw. Hiervoor wordt onder andere een taal- en leescoördinator 
opgeleid.  

- De MR is meegenomen in hoe de koerskaart eruit ziet en op de hoogte van 
de inhoud. 

 
De koerskaart keer jaarlijks terug en zal dus ook in het schooljaar 2022-2023 

uitvoerig aan bod komen.  
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Besluitenlijst 

Hieronder treft u in een overzicht de formele besluiten aan die met en door de 

MR genomen zijn. 
 

 

Datum Nr. Besluit Wie 

Algemeen    

03-11-20 1. Betrokkenheid MR bij 

begroting/investeringsbehoefte afstemmen. 

 

Directie 

03-11-20 2. MR akkoord instemming NPO-plan. MR 

24-09-21 3. CSA deelt jaarlijks plannen met de MR. MR 

24-09-21 4. OMR wordt op de hoogte gehouden door de 

PMR inzake het werkverdelingsplan. 

MR 

18-03-21 5. De notulist past steeds de besluiten- en 

actielijst aan; scherp zijn op beslissingen 

tijdens vergaderingen. 

MR 

14-04-21 6. MR wordt op de hoogte gehouden van 

nieuwbouwplannen. 

Directie 

15-06-21 7. Evaluatie van huishoudelijk reglement wordt 

jaarlijks terugkerend item. 

MR 

2021-2022    

21-10-21 1. Wanneer een lid van de MR aftreedt voordat 

termijn verstreken is, stemt MR over hoe 

verder. Dit wordt ook aangepast in het 

huishoudelijk regelement. 

MR 

22-03-22 2.  MR is akkoord met zij-instroom nieuwe 

leerlingen van de wachtlijst. 

 

MR 

22-03-22 2.  MR akkoord met NPO-tussenevaluatie. MR 

22-03-22 3.  MR akkoord met concept-jaarplanning 2022-

2023. 

MR 

22-03-22 4. De MR is akkoord met het laten vervallen 

van de vrijwillige ouderbijdrage voor 

schooljaar 2022-2023. Jaarlijkse evaluatie. 

OMR 

20-06-22 5. MR is akkoord met het SOP. MR 

20-06-22 6. MR is akkoord met het jaardeel van de 

schoolgids. 

MR 



Jaarverslag 2021-2022 MR Bloktempel 5 

Planning komend jaar 

Onderstaand een overzicht van de agendapunten die sowieso aan de orde 

komen. Gedurende het jaar kunnen, indien nodig, ook andere onderwerpen aan 

bod komen. 

 

1. September (vergadering 29 september 2022; 20.00u – 22.00u) 
- NPO gelden aanvulling: Data analyse nav E-score plan sept – februari 

2023 instemming 

- Werkverdelingsplan cao, update werkdrukgelden  
- Potentiële nieuwbouw 

- Vaststellen GMR vertegenwoordiger, MR voorzitter en secretaris (indien 
van toepassing) 

- Plannen MR-data en etentje 

- Huishoudelijk reglement update 
- Sectorplan corona 

 
2. Oktober (vergadering; 20.00u – 22.00u) 

- Koerskaart introductie 

- Inventarisatie richting begroting 
- Aannamebeleid? 

- Potentiële nieuwbouw 
- Begroting instemming/informeren 

 

3. Eind november (vergadering ; 20.00u – 22.00u) 
- Werken in niveaugroepen 

- Potentiële nieuwbouw 
- Begroting 2022/2023 

 

(4) Februari (vergadering ; 20.00u – 22.00u) 
- Werken in niveaugroepen 

- M-toetsing 
- Tussentijdse evaluatie NPO 

 

(5) April/mei (vergadering; 20.00u – 22.00u) 
- Schoolkalender, vakantierooster, leerling vrije dagen en studiedagen 

2023/2024 
- MR verkiezing (indien van toepassing) 

 
(6) Juni (vergadering; 20.00u – 22.00u) 

- Schoolgids/infoboekje 2023-2024 

- SOP 
- Inventarisatie onderwerpen 2023-2024 

- Opbrengsten eind CITO 
- MR Jaarverslag 
- Plannen 1ste vergadering na de zomervakantie in september/oktober 2023 
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Slotwoord 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te 

nemen. Hebt u behoefte aan informatie omtrent de MR of wilt u iets met (een lid 
van) de MR bespreken, neemt u dan persoonlijk contact op met één van ons of 
stuur ons e-mail mr-bloktempel@skpo.nl 
 

mailto:mr-bloktempel@skpo.nl

