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Leden MR schooljaar 2021/2022 
 

Namens het personeel (Personeelsgeleding of PMR) 
Carin Gnade  
Mario Boes 
Dennis Lantinga (secretaris) 
 
Namens de ouders (Oudergeleding of OMR) 
Bonny de Git (voorzitter) 
Margherita Dalla Mura – Dijkman 
Tony de Jong 
 
De MR heeft het afgelopen jaar 7 keer vergaderd, zowel via Teams als fysiek. Tevens zijn er 
extra overlegmomenten geweest i.v.m. werving en selectie nieuwe directeur. 
 
Corona 
Corona heeft de eerste maanden van het schooljaar nog invloed gehad op de dagelijkse gang 
van zaken op Octant. Een aantal keer heeft er een groep één of meerdere dagen fysiek geen 
les gekregen i.v.m. uitval leerkrachten en/of ondersteuners. De week voor de kerstvakantie 
was de school gesloten i.v.m. een landelijke lockdown. 
Gedurende de tweede helft van het schooljaar mochten er langzaamaan ook weer meer 
ouders in de school komen.  
 
Veranderingen 
Het afgelopen jaar was een jaar met veel nieuwe dingen. Octant betrok het verbouwde 
gebouw weer aan de Blauwe Ring 89, na een aantal jaren in de Parklocatie te hebben 
gezeten. Het gebouw heeft zowel open als gesloten lokalen.  
Ronald Overboom is na schooljaar 2020-2021 als directeur bij Octant gestopt. Zijn functie is 
dit schooljaar ingevuld door interim directeur Heleen Wijnhoud. Heleen zou in eerste 
instantie tot de kerstvakantie op Octant blijven. Zij is echter het hele schooljaar 2021-2022 
bij Octant als interim directeur gebleven. 
 
Werving nieuwe directeur voor Octant 
 
Gedurende het schooljaar is er een vacature geplaatst door Agora voor een nieuwe 
directeur. De MR is bij deze werving en selectie actief betrokken geweest. Zo heeft MR 
mogen meedenken over het functieprofiel en hebben leden van de MR plaats gehad in de 
Benoeming en Advies Commissie (BAC). Voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 is een 
nieuwe directeur voor Octant gevonden.  
 



Schooltijden 
 
Er is dit schooljaar geen vervolg gegeven het onderzoeken van mogelijkheden tot overgang 
naar een continurooster. Naar aanleiding van de ontvangen reacties van ouders op de 
enquête van schooljaar 2021-2022 zag de MR dit onderwerp niet als prioriteit om dit 
schooljaar verder op te pakken. 
 
Protocol Grensoverschrijdend Gedrag 
Het protocol was verouderd en is geactualiseerd. De MR heeft advies gegeven om het 
Protocol concreter te maken. Dit is meegenomen in het protocol. 
 
Schoolkamp 
Gelukkig mochten de kinderen van groep 8 dit schooljaar weer op schoolkamp. Het advies is 
vanuit de MR gegeven om volgend jaar na te denken over ondersteuning tijdens het kamp 
door meerdere (ook vrouwelijke) leerkrachten. 
 
Begroting schooljaar 2022-2023 
De MR heeft ingestemd met de door het dagelijks bestuur (directie) opgestelde begroting 
voor schooljaar 2022-2023 
 
Formatieplan schooljaar 2022-2023 
Ook schooljaar 2022-2023 zal er weer gestart worden met 6 groepen. Binnen de formatie 
van schooljaar 2022-2023 moet er gesneden worden in de uren van het ondersteunend 
personeel. 
Een deel van het NPO geld  wordt ingezet om een deel van het ondersteunend personeel te 
kunnen behouden. Ondanks de NPO gelden moet er in de uren van de Ondersteuning 
gesneden worden. 
 
Vakantierooster schooljaar 2022-2023  
De GMR is akkoord gegaan met het door het College van Bestuur voorgestelde 
vakantierooster. 
 
Schoolgids schooljaar 2022-2023 
De inhoud van de schoolgids is bekeken en akkoord bevonden. 
 
Voortzetting van de MR schooljaar 2022-2023 
Komend schooljaar gaan we verder in een iets gewijzigde samenstelling. 
Bonny de Git en Tony de Jong nemen afscheid van de MR. Jacqueline de Groot en Wandana 
Nanhoe zullen namens de oudergeleding plaatsnemen in de MR. Carin Gnade zal de rol van 
voorzitter op zich nemen. 
 
Wat kunt u van ons verwachten in 2022-2023 
In het volgende schooljaar zal de MR naar verwachting 8 keer bij elkaar komen, u bent van 
harte uitgenodigd om een van onze overleggen bij te wonen, wel graag van de voren 



aangeven dat u voornemens bent te komen, de deur van de school is tijdens onze 
bijeenkomsten namelijk op slot en het zou jammer zijn als u voor een dichte deur staat. 
 
Wij zullen ons zo goed mogelijk inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan het beleid 
op de Octant. Onder andere de volgende onderwerpen zullen onze aandacht hebben: 

• Profilering van Octant/ OGO (Ontwikkelingsgericht onderwijs) 
• PR Octant/ Inzet (social) media  

 

Indien u punten heeft waar wij als MR over mee kunnen denken, dan kunt u altijd even een 
van ons aanspreken of ons een e-mail sturen (mroctant@gmail.com).  

Middels de nieuwsbrief kunt u volgend schooljaar na elke bijeenkomst een update van ons 
verwachten. 
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