
 

Gezamenlijk Jaarverslag MR/OR Daltonschool De Zwaan '21-'22 

 

Jaarnotulen MR vergaderingen 

 

Samenstelling van de MR 

Oudergeleding: 

Lesley Kooij (voorzitter) 

Bryan Markus 

Barbara Peters 

Jessica van der Wal 

Personeelsgeleding: 

Danielle Visser 

Emmy Eveleens 

Merel van der Raad 

Brenda van Leeuwen (secretaris) 

 

Onderwerpen 

De MR heeft het afgelopen jaar ca. 8 keer met de directie vergaderd over diverse 

onderwerpen. De MR heeft advies- en instemmingsrecht. De volgende onderwerpen zijn in 

de MR behandeld en goedgekeurd, zoals in den lande: 

Jaarplan  

Schoolgids         

Begroting       

Vakantierooster/studiedagen  

Formatieplan 

 

Tevens zijn nog specifiek voor onze school aan de orde geweest: 

Toetreding nieuw PMR-lid: Brenda van Leeuwen 

Taakverdeling binnen de MR: wie neemt welke rol op zich? 



Berichten vanuit de directie, bijvoorbeeld vanuit het bestuur (veranderingen op kantoor, 

naamswijziging) of vanuit het ministerie (Corona maatregelen) 

Corona en invulling van regels binnen de wettelijke context. 

De verhuizing van de groepen 5 en de plaatsing van de noodlokalen. 

Onderhoud van de huidige gebouwen. 

De stand van zake wat betreft de nieuwbouwplannen. 

De ouder-enquête en welke inzichten deze ons gegeven heeft. 

Het doornemen van reglementen en jaarplannen. 

De verkeerssituatie rondom de school. 

Communicatie binnen de MR en naar buiten. 

De formatie van het team en de problemen waar we door lerarentekort tegenaan lopen en de 

oplossingen die naar voren kwamen. 

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en ze worden via de jaarkalender aangekondigd. 

Alle ouders en personeelsleden zijn van harte uitgenodigd om een MR-vergadering als 

toehoorder bij te wonen. 

 

Jaarnotulen OR activiteiten  

We hebben gelukkig weer een redelijk normaal jaar achter de rug, waarin we leuke 

activiteiten konden organiseren voor alle kinderen op de Zwaan! Her en der was het budget 

iets te ruim en op andere plekken krap aan en zelfs te kort. Al met al kwamen we afgelopen 

jaar financieel keurig uit. 

Boekenbal: Dit jaar werd het boekenbal gehouden in de centrale hal van locatie de 

wilgenlaan, deze is versierd en voor elk kind is er drinken en zakje chips en zakje snoep. 

Helaas is het niet gelukt een DJ te regelen, maar via een playlist hebben de kinderen een 

fantastisch feest gehad. We zijn ruim binnen budget van 2 euro per kind gebleven. 

Sinterklaas: de sinterklaas deed het heel leuk met de kinderen van de onderbouw. In de 

bovenbouw was de sint ook kort geweest het was kort maar heel krachtig. De cadeaus en 

surprises waren heel leuk. De filmpjes die gemaakt waren, gaven de ouders een leuke indruk 

van de dag en is voor herhaling vatbaar. Budget van 5,50 euro per kind was te krap. 

Kerst: Helaas was er weer een lockdown op het moment dat er kerst gevierd zou worden. 

Dus is er iets lekkers in kerststijl geserveerd op de donderdag voor de kerstvakantie en 

gelukkig kon het kerstkransen versieren ook naar voren verschoven worden, waardoor we een 

beperkt kerstdiner gehad hebben en er nog budget over was. Dit is gebruikt om de ijscoman 

die 11 juli op school kwam te bekostigen.  Bij elkaar gaan we over het budget van 3,50 euro 

per kind heen. 



Paasontbijt: Er word voor de hele school een paasontbijt verzorgd en er komen 2 paashazen 

die in elke klas chocoladepaashazen uit delen. We blijven ruim binnen het budget van 4 euro 

per kind. 

Schoolreisje: Dit jaar gaan we met de groepen 1 t/m 4 naar Oud Valkenveen en met 5 t/m 8 

naar Duinrell, beide groepen hebben een superleuke dag gehad. Met de kosten kwamen we 

precies uit dit jaar, het was een behoorlijke puzzel voor de organisatoren. Budget 27,50 euro 

per kind was precies pas. Groep 8 was erg blij mee te mogen op schoolreisje, dit is voor 

herhaling voor volgende jaren. 

Kamp: Dit jaar ging groep 8 wederom op kamp naar Fort Penningsveer, wat een superleuke 

locatie is die voor de hulpouders dichtbij is. Op de fiets bezochten ze verschillende leuke 

activiteiten! De kinderen en de leiding hebben genoten! Helaas was het budget voor kamp te 

kort. Ondanks de superzuinige inkopen boodschappen van de OR leden kwamen we ruim 10 

euro per kind te kort. Mede hierom is er besloten dat het bedrag voor kamp flexibel moet 

worden. Elk jaar dat het kind op school zit word er 10 euro gespaard voor kamp en dan in 

groep 8 word het resteerde bedrag gefactureerd.  

Musical: Deze werd op 2 avonden georganiseerd in de Basis. De kinderen hebben een 

supergave musical neergezet met elkaar. Het waren 2 supergezellige avonden! Helaas was het 

beschikbare budget van totaal € 600 net te krap.  

Klassengeld: elke klas kreeg 25 euro te besteden voor kleinere uitgaven zoals boekjes, cd en 

andere zaken. De leerkrachten zijn hier heel blij mee. 

Schoolvoetbal en avondvierdaagse worden niet uit de ouderbijdrage gefinancierd, maar de 

OR organiseert deze activiteiten wel. Helaas zagen we dit jaar dat het budget bij beide 

activiteiten te laag was, dus hier zal komend jaar rekening mee gehouden gaan worden. Voor 

dit jaar is er vanuit de OR daarom een kleine bijdrage in beide activiteiten geweest.  

Sportdag/ Koningsspelen: hier heeft de OR gezorgd voor koffie/thee voor de begeleiders en 

limonade voor de kinderen. 

Eindfeest: Het was een flinke organisatie, maar wat hebben we een geweldig geslaagd feest 

gehad. We hebben een mooi bedrag opgehaald  Mede hierdoor kunnen we een verhoging van 

de ouderbijdrage in deze financieel moeilijke tijd voorkomen. 

Het eindfeest wordt gefinancierd door de opbrengsten en is daarom niet in het budget 

opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 



Begroting OR 2021-2022 

 

 

 


