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Jaarverslag van de MR van ICBS Octant, schooljaar 2020/2021 
 
In het schooljaar 2020/2021 hadden de volgende personen zitting in de MR: 
 
Namens het personeel (Personeelsgeleding of PMR) 
Carin Gnade 
Christine van Dalfzen 
Dennis Lantinga (secretaris) 
 
Namens de ouders (Oudergeleding of OMR) 
Margherita Dalla Mura – Dijkman 
Tony de Jong 
Bonny de Git (voorzitter en afgevaardige GMR) 
 
Het afgelopen schooljaar was een bijzonder jaar. De Covid19 pandemie heeft veel gevraagd 
van een ieders flexibiliteit om het onderwijs toch zo goed mogelijk neer te kunnen zetten.  
Een deel van het schooljaar is er online lesgegeven, een deel is er gewerkt met een nood-
continurooster omdat er geen overblijf georganiseerd kon worden. Het was een onrustig 
jaar voor zowel het personeel als de ouders.  
 
De voltallige MR heeft dit schooljaar 6 keer vergaderd middels Teams. De werkgroep 
schooltijden is daarnaast nog 3 keer bijeen geweest. 
 
Belangrijke onderwerpen die besproken zijn in de MR zijn: 
 

- Schooltijden 
Na de eerste lockdown in het vorige schooljaar rees de vraag van ouders naar een 
permanent continurooster. Wij zijn dit schooljaar begonnen met het onderzoeken van de 
mogelijkheden voor een wijziging in de lestijden, daartoe hebben wij informatie 
ingewonnen bij andere scholen, het team bevraagd en een eerste peiling onder ouders 
gehouden. Graag willen wij volgend schooljaar nog een vervolg aan dit onderzoek geven. 
 

- Corona 
Natuurlijk heeft Covid19 onze aandacht gehad. Bij elke verandering in maatregelen, 
protocollen en richtlijnen van het bestuur heeft Ronald Overboom ons meegenomen in de 
consequenties hiervan voor het onderwijs op Octant. 
 
Er is  een aantal keer een klas in quarantaine geweest, waardoor er weer teruggeschakeld 
moest worden op thuisonderwijs. 
 

- Thuisonderwijs 
Vlak voor de kerstvakantie sloten de scholen hun deuren. Er werd overgestapt op 
thuisonderwijs. De OMR heeft input gegeven over de structuur hiervan, dit is goed opgepakt 
door het team & het thuisonderwijs verliep tijdens deze 2e lockdown vlot. 
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- De begroting 

De MR heeft ingestemd met de door het dagelijkse bestuur (directie) opgestelde begroting 
voor schooljaar 2021/2022. 
 
 

- Het formatieplan 
De school krimpt komend schooljaar helaas weer een groep, wat betekent dat er minder 
middelen zijn om het onderwijs te organiseren. Met de te verwachten NPO gelden kan 
Octant echter de  huidige personele bezetting aanhouden, dat is fijn, want deze mensen zijn 
al bekend met de school èn het OGO concept. 
 

- Het vakantierooster 
De GMR is akkoord gegaan met het door het cvb voorgestelde vakantierooster, de PMR 
heeft de door Octant in te delen kind-vrije dagdelen met het team afgestemd. 
 

- De schoolgids 
De inhoud van de schoolgids is bekeken en akkoord bevonden voor komend schooljaar. 
 

- Huisvesting 
Tijdens dit schooljaar is de verbouwing aan de Blauwe Ring gerealiseerd. Na de 
zomervakantie starten alle groepen op de Blauwe Ring. De parklokatie wordt spoedig 
gesloopt. 
 

- Nationaal Plan Onderwijs (NPO) 
Vanuit de overheid is er een geldbedrag per leerling toegekend aan schoolbesturen, om de 
opgelopen “achterstanden” te kunnen inlopen. Op het moment van schrijven heeft het 
team van Octant een analyse van de schoolresultaten gemaakt en bepaald wat er extra 
aandacht nodig heeft. Deze stappen zijn vertaald in een plan van aanpak waarin ook de 
vermoedelijke kosten zijn opgenomen. Het cvb moet nog akkoord geven, maar Ronald 
Overboom verwacht geen problemen. 
 

- Lerarentekort 
Door Covid19 lijkt het lerarentekort dit schooljaar een beetje vergeten, maar het is nog wel 
degelijk. Op Octant hadden we dit schooljaar voldoende bemensing voor de groepen. 
 
Voortzetting van de MR in schooljaar 2021/2022 
Het komende schooljaar gaan we verder in een iets gewijzigde samenstelling. Christine van 
Dalfzen neemt afscheid van de MR en Mario Boes neemt haar plekje in de 
personeelsgeleding van de MR over. 
We hopen elkaar weer te kunnen ontmoeten op school. 
 
Wat kunt u van ons verwachten in 2021/2022  
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.  
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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:  

- Schooltijden 
- Profilering en werving (OGO en lerarentekort)  

 
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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