
Jaarverslag MR  2018-2019 

Dit verslag geeft de hoofdlijnen weer van het overleg dat in het schooljaar 2018-2019 heeft 

plaatsgevonden in het kader van de Medezeggenschapsraad van Basisschool De Beerze in Oost- 

en   Middelbeers.  

Het is geschreven ten behoeve van de MR, de ouders, medewerkers en directie van Basisschool De 

Beerze en ten behoeve van (het bestuur van) SKOBOS.   

  

  

Algemeen  

▪ De MR is samengesteld uit afgevaardigden uit de ouder- en leerkrachtgeledingen van 

Basisschool De Beerze.  

Bij aanvang van het vergaderjaar, in september 2018, bestond de MR uit acht 

vertegenwoordigers, vier namens de ouders en vier namens de leerkrachten.  

Oudergeleding:  

Lisette Kemperman (voorzitter)   

Mark Nihot (penningmeester) 

Chantal de Bie 

Nicole Brekelmans   

   

Leerkrachtgeleding:  

Henriëtte van de Wal (secretaris)  

Bianca Moelans  

Wim Jansen  

Joke van Ham  

 

Bianca Moelans vertegenwoordiger team bij de GMR.  

Susan Quirijnen.  vertegenwoordiger ouders bij de GMR  

  

▪ De MR heeft in het schooljaar 2018-2019 zeven keer vergaderd. Deze vergaderdata zijn 

vastgesteld aan het begin van het schooljaar, resp. aan het begin van het nieuwe kalenderjaar.   

▪ De locatie van de vergaderingen was steeds de locatie in Middelbeers van Basisschool De 

Beerze.  

▪ De MR vergaderingen hadden een openbaar - en een niet-openbaar gedeelte.  Bij vrijwel 

iedere vergadering waren bij het openbare gedeelte toehoorders aanwezig  

▪ Van iedere vergadering zijn notulen opgesteld. De voorlopige notulen worden op de Portal 

geplaatst. MR-leden en directeur kunnen opmerkingen aangegeven. De definitief vastgestelde 

notulen worden geplaatst op de website van de school. Op deze manier vindt terugkoppeling 

plaats naar ouders en medewerkers.  

▪ De MR-vergadering werd tijdens het hele vergaderjaar voorgezeten door Lisette Kemperman 

en Chantal de Bie, van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Het secretariaat werd 

gevoerd door Henriëtte van de Wal, afkomstig uit de personeelsgeleding van de 

medezeggenschapsraad.  

  

Werkwijze  

  

• Wat is de Medezeggenschapsraad (hierna genoemd MR)  

De MR geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid mee te denken, mee te praten en op 

sommige punten ook mee te beslissen over belangrijke schoolzaken. Daarmee kunnen ouders 

en leerkrachten invloed hebben op wat er op school gebeurt. De taken en 

verantwoordelijkheden van de MR zijn bij wet (Wet Medezeggenschap op Scholen, afkorting: 

WMO) geregeld en vastgelegd in het Medenzeggenschapsreglement en het 

Medezeggenschapsstatuut.  

  

• Wijze van werken  



De MR vergadert (naar behoefte), gemiddeld eens per 6/10 weken. De vergaderingen worden 

voorbereid door voorzitter en de directie. In de MR overleggen leden met elkaar en met de 

directie en over belangrijke schoolzaken, zoals de besteding van geld, het schoolplan, 

formatieplan en de schoolgids.  

Door de MR zijn twee vertegenwoordigers gekozen in de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten vertegenwoordigers van de 5 scholen, 

vallend onder het schoolbestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot en 

Spoordonk (SKOBOS). In de GMR worden de zaken geregeld die voor alle scholen gelijk 

moeten zijn.  

1. Rooster van aantreden en zittingstermijnen  

Voorheen hadden leden van de MR zitting voor een periode van twee jaar. Dit is vanaf 

schooljaar 2012-2013 veranderd in een periode van 3 jaar.   

Afhankelijk van het verlopen van de zittingsperiode treden de leden af of stellen zich 

herkiesbaar.   

                 Oudergeleding:  

                 Lisette Kemperman (vz)                                       MR-lid sinds september 2010   

Chantal de Bie (vz vanaf januari)                          MR-lid sinds september 2018 

Nicole Brekelmans                                                MR-lid sinds januari 2014  

Mark Nihot   (penningmeester)                             MR-lid sinds november 2015  

  

                 Leerkrachtgeleding:  

Henriëtte van de Wal                                              MR-lid sinds september 2011  

Wim Jansen                                                            MR-lid sinds september 2010   

Bianca Moelans                                                      MR-lid sinds september 2014  

                                                                                GMR sinds september 2012.  

Joke van Ham                                                         MR-lid sinds september 2015  

  

2 Behandelde onderwerpen  

  

De behandelde onderwerpen zijn onderverdeeld in de volgende beleidsterreinen: algemeen, 

onderwijs, personeel, ouder-kind zaken, financiën, strategisch beleid en scholing.  

  

  

2.1  Algemeen  

• Het MT heeft met 4 personen gefunctioneerd. De bouwcoördinator had daarin 

een meer beleidsmatige rol.   

• Surveillance door leerkrachten blijft een aandachtspunt; deze wordt ervaren als werkdruk 

verhogend omdat de pauze er vaak geheel of gedeeltelijk bij in schiet. 

• Het noodzakelijke onderhoud aan de gebouwen van ‘De Beerze’ wordt gepleegd. 

Zaken die kunnen wachten worden geparkeerd totdat er meer duidelijkheid is over de 

nieuwbouw. 
• Nieuwbouw unilocatie op de Klep. Op 8 november 2018 informatie aan raadsleden door 

SKOBOS en 15 januari opiniërende raadsvergadering. Intentie afgegeven om onderzoek te 

doen en ontwerp te maken. In november 2019 wordt een definitief besluit genomen. 

Haalbaarheid is onzeker. SKOBOS gaat voor IKC op de Klep; indien niet haalbaar IKC op 

locatie MB. Dorsraad OB wil onderzoek naar haalbaarheid 2 locaties. 
• Samenwerking De Beerze en Samenwijs kinderopvang. Oriënteren op kindvolgsysteem. 
• Missie en visie SKOBOS is vastgesteld. Panelen worden opgehangen in de scholen. 
• Sanering bibliotheek op school. 
• Sollicitatie en aanstelling nieuwe voorzitter College Van Bestuur. Frans Bruinsma wordt 

opgevolgd door Liesbeth van den Berg . 
• Vakantierooster is besproken. 

 
 



2.2        Onderwijs     
• Rapport van de inspectie (14 juni 2018) is toegelicht. Het structureel monitoren van de sociale 

veiligheid is een aandachtspunt. 

• Er wordt gewerkt a.h.v. kernconcepten. 

• Kleutergroep Oostelbeers vanaf februari opgesplitst in 2 kleutergroepen. 

• Voorgenomen besluit om vanaf schooljaar 2019-2020 het schoolkamp te verplaatsen naar het 

begin van het schooljaar. 

• School-ondersteunings-profiel is goedgekeurd en vastgesteld. 

• Plusklas binnen SKOBOS. 

• Groep 8 in Middelbeers met kinderen uit Oostelbeers en Middelbeers. 

• Tevredenheidspeiling ‘Scholen met succes’ bij ouders, kinderen en personeel. 

 

2.3        Personeel  

• Werkgroep werkdrukgelden op SKOBOS niveau. 

• Vakleerkracht gym is aangesteld vanuit de werkdrukgelden. Ouders wordt gevraagd te 

ondersteunen bij het surveilleren. 

• Nieuwe samenstelling van het MT. 

• Informatieve avond ‘Wat is een Kindcentrum?’voor personeel bs De Beerze en Samenwijs 

kinderopvang. 

• Formatie 2019-2020 aan de hand van leerlingaantallen besproken.PMR heeft ermee 

ingestemd. 

• Scholing kindgesprekken in schooljaar 2019-2020 

• PMR geeft instemming werkverdelingsplan. 

 

2.4       Ouder/kind zaken  

• AVG is een terugkerend agendapunt. 

• Informatieavond ‘Wat is een kindcentrum?’ voor ouders van bs De Beerze. 

• Plan ouder-kind-gesprekken starten 2019-2020 voor de groepen 7 en 8. 

• Leerlingenraad. 
 

2.5      Financiën  

▪ De MR is op de hoogte gebracht van de begroting van Basisschool De Beerze 2019-2020.  

    

  

2.6    Strategisch beleid  

• Schoolplan 2015-2019 geëvalueerd. Schoolplan 2019-2023 wordt besproken. 

 

 

2.7      Scholing  

• Een aantal MR-leden heeft in het schooljaar 2018-2019 een avond bijgewoond, georganiseerd 

vanuit SKOBOS. 

  

  

 

Chantal de Bie, Henriëtte van de Wal  

Voorzitter MR Basisschool De Beerze, Secretaris Basisschool De Beerze   

 

 


