
Jaarverslag 2022 medezeggenschapsraad 

Samenstelling MR 
Op 31 december 2022 bestond de MR uit de volgende leden: 

Oudergeleding:    Personeelsgeleding: 

Linda Holvast (voorzitter)   Anja Hobbelen (secretaris) 

Jan-Willem Simons    Nienke v.d. Laak 

 

De MR behartigt de belangen van de kinderen, ouders en leerkrachten op Salto 

Montessorischool de Tempel conform de Wet Medezeggenschap Scholen. De MR bestaat 

uit drie leden uit de oudergeleding en drie leden uit de personeelsgeleding. 

Vergaderingen: 

De MR kwam in 2022 6 keer bijeen om te vergaderen over verschillende onderwerpen. De 

agenda’s zijn altijd op te vragen bij Jan-Willem Simons/Linda Holvast of Anja Hobbelen. Wilt 

u de notulen opvragen dan is dit altijd mogelijk. Op het informatiebord buiten is altijd een 

kort verslag te lezen over de vergadering d.m.v. 3 bullits. Elke vergadering is in principe 

grotendeels openbaar. Iedereen is in principe welkom bij de openbare onderdelen. I.v.m. 

corona is dit afgelopen jaar tijdelijk niet geweest.  

Onderwerpen: 

Tijdens de vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

A. Het jaarverslag van 2021 is tijdens de jaarvergadering vastgesteld. 

B. In schooljaar 2022-2023 gaan we terug naar 6 groepen. We krijgen de mogelijkheid van Salto 

om wel het plan dat we uitgezet hebben verder voort te zetten. 

C. Er is een virtuele tour gemaakt van de school. Deze staat op de website. 
D. Vrijwillige ouderbijdrage wordt geschrapt voor de activiteiten op school. Wel vragen we nog 

een bijdrage voor het kamp en het schoolreisje 

E. Het zou goed zijn dat we als MR-leden letten op de rol die we uitdragen op en rond het 

plein. Het is aan de ene kant zichtbaar zijn, maar ook dat we zaken die we horen op het plein 

terugkoppelen naar diegene waar het hoort. Dat we als MR positief zijn over de school.   

F. Henny Falkus is vertrokken als IB-er en wordt vervangen door Karin Giepman. 

G. Myrte wordt rekenspecialist, samen met de IB-er zal zij de vertaalslag maken naar onze 

school. Dit zal Cathy, samen met de IB-er, ook gaan doen voor ons taalonderwijs.   

H. De MR- zal teruggaan van 6 leden naar 4 leden, 2 vanuit de oudergeleding en 2 vanuit het 

team. 

I. Vanuit de ouderenquête komt naar voren dat ouders meer betrokken willen zijn als 

gelijkwaardige ouder. Meer betrokkenheid van de kinderen bij de school.  

J. Er wordt gestart met een leerlingenraad. 

K. De school gaat veranderen van visie. Ouders worden d.m.v. een ouderavond hiervan op de 

hoogte gebracht. Aansluitend zal de MR er dan toestemming voor geven.  

L. Er is groei te zien in de scores van Route 8. We zitten nog niet op het landelijk gemiddelde, 

maar we zien wel dat er vooruitgang geboekt wordt.   



M. Bezoek aan ouderavond was goed. Betrokken ouders die meedachten over visie. 

N. Er is gestemd VOOR de veranderingen, zoals besproken binnen de visieveranderingen.  
O. Per november 2022 heeft de MR een nieuwe voorzitter. 

P. De begroting 2023-2027 is gemaakt. Door onze huidige groei kunnen we zaken die we 

gestart zijn doorzetten. 

Q. Na de carnavalsvakantie zal er een nieuwe groep starten. Dit zal een groep 2/3 worden.  

Voornemens voor 2023 
 

• Dat alles wat we tot nu toe ingezet hebben gecontinueerd wordt.  
• We gaan op zoek naar een nieuwe directeur.  

• We gaan op zoek naar een nieuw ouderlid van de MR, voor volgend schooljaar.  
 
Tot slot 
De MR nodigt alle ouders uit om proactief zijn of haar mening en/of wensen naar ons bekend te 
maken. Alle MR-leden zijn hiervoor te benaderen. Wilt u aanwezig zijn bij een MR-vergadering dan 
kan dit door u aan te melden bij anja.hobbelen@salto-eindhoven.nl 
Het is onze taak om ons maximaal binnen de kaders in te zetten voor het beste resultaat van de 
kinderen en daarmee van de school. 
We bedanken alle ouders voor hun medewerking en het in ons gestelde vertrouwen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de MR 
 
Linda Holvast (voorzitter) 
Anja Hobbelen (secretaris) 
 
Eindhoven, 
Januari 2023 
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