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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Beste ouders, 
 
Het nieuwe schooljaar is al weer even bezig, dat betekent ook dat de medezeggenschapsraad ook al 
weer een tijdje actief is. Goed moment om u even bij te praten. 
Dit jaar is Anjo Schaerlaeckens (leerkracht Groene Hil) teruggetreden als MR lid. Anjo is voor de 
zomervakantie door de MR al in het zonnetje gezet maar langs deze weg willen we haar nogmaals 
bedanken voor haar inzet voor en betrokkenheid bij de MR. Marq van Broekhoven (leerkracht 
Kroeten) zal de positie van Anjo in de MR overnemen. Hij was vorig jaar al betrokken bij de MR. 
Daarnaast is een aantal taken herverdeeld binnen de MR. De samenstelling is nu als volgt: 
 

 Pascal van Lith, oudergeleding Groene Hil (voorzitter) 

 Vicky De Jager, oudergeleding Groene Hil 

 Jeroen van Rosmalen, oudergeleding Kroeten (lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad 

Stichting Nutsscholen Breda) 

 Frank Nijhof, oudergeleding Kroeten 

 Audrey Dankers, personeelsgeleding Groene Hil 

 Marieke Aarts, personeelsgeleding Groene Hil 

 Masja de Pender, personeelsgeleding Kroeten  (lid Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapraad Stichting Nutsscholen Breda) 

 Marq van Broekhoven, personeelsgeleding Kroeten 

 
De werkzaamheden van de MR hebben betrekking op de locaties Kroeten en Groene Hil en zijn gericht 
op het verbeteren van het onderwijs en het behartigen van de belangen van de leerlingen, ouders en 
leerkrachten. Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van het beleid van de school dan horen wij 
graag van u. Contact opnemen kan altijd per mail mr@nbsburgst.nl of door een van de zittende MR-
leden te benaderen. Notulen en verslagen zijn terug te vinden onder Downloads op de website. 
 
 
 

NIEUWE  WEBSITE 
We zijn druk bezig met het opbouwen van onze nieuwe website! Per 1 november hopen we zover te 
zijn dat de nieuwe site online kan. Dit is de reden waarom de huidige website wat stilstand vertoont in 
de zin dat daar geen nieuwe items meer te zien zijn.  
 
 



SPONSORLOPEN 
Er is wat afgerend op Burgst!!  Op vrijdag 27 september werd er op de Groene Hil een sponsorloop 
gehouden en gisteren, 11 oktober, was er ook een sponsorloop op Kroeten!  Beide sponsorlopen zijn 
bedoeld om extra geld bijeen te brengen voor ons schoolplein.  
 
We willen graag naar een groener, uitdagender en leuker plein en daarvoor is geld nodig. Vanuit het 
ministerie krijgt een school een betegeld plein met een betonnen zandbak en dat is het. Wat je verder 
wil moet ergens anders vandaan komen.   Op de Groene Hil was er nog een extra doel en dat was geld 
ophalen voor Lisan, een ernstig zieke oudleerlinge.  Lisan (nu 17 jaar) is in 2009 toen ze in onze groep 3 
zat, op het plein gebeten door een besmette teek. Die is toen verwijderd en ook behandeld via de 
huisarts maar met onvoldoende resultaat blijkt achteraf. Lisan is nu ernstig ziek en de hoop is 
gevestigd op een medische behandeling in Duitsland die echter niet vergoed wordt. 

   Lisan en haar moeder lopen het éérste rondje voorop!             Burgemeester Paul Depla kwam ook langs op de Groene Hil. 
 
Op de Groene Hil is bijna € 7.000,= bij elkaar gelopen!  Een geweldig resultaat! 
We konden vorige week een cheque van € 3.000,- aan Lisan overhandigen.  Op 14 oktober start haar 
behandeling en we hopen natuurlijk op een goed resultaat!  We houden u daarvan op de hoogte. 
 
 
Op Kroeten is er vrijdag 11 oktober gelopen!  De weergoden zaten ons goed mee! Wat een super dag 
op locatie Kroeten. We hebben in 3 groepen gerend en genoten van Heel Burgst Bakt! We bedanken 
alle bak-ouders en sponsoren!!  We zijn trots op het mooie resultaat. Houd het HB nieuws in de gaten 
want zij maken ook een mooi artikel. En ook het resultaat mag er zijn!   
We zitten nu rond de € 6.800,- en nog niet helemaal klaar met tellen! 

 

 
Rondjes om het schoolgebouw op Kroeten!                   “Heel Burgst bakt” was binnen maar heel gezellig!

  

 
 
 
 
 



PARKEREN…. 
We vragen aan alle ouders opnieuw dringend aandacht voor 
het parkeren bij de beide schoolgebouwen!  We weten dat dit 
een hardnekkig probleem is en dat er bij het ontwerpen van de 
situatie ter plaatse wellicht betere keuzes gemaakt hadden 
kunnen worden maar het is nu eenmaal zo. Er is niet zoveel 
parkeerruimte beschikbaar. 
Parkeert u (vooral in de Groene Hil), niet met twee wielen op 
de smalle stoep. Op beide locaties het verzoek om altijd de 
parkeervakken te gebruiken en niet op de oprit van onze 
buren te parkeren, ook al is dat maar voor eventjes. 

 
 
 

VERVANGING  LEERKRACHTEN 
In de periode van week 36 (2 september) t/m week 41 (deze week), moesten wij enkele tientallen 
keren een beroep doen op onze invalpool. Het ging dan om vervanging voor ziekte, kort verlof en 
studie of extra inzet die nodig was. Gelukkig is het in de meeste gevallen gelukt een invaller te vinden 
al hebben sommige groepen wel meer dan één vervanger gehad. Een aantal keren was er niemand 
beschikbaar waardoor er een vervelende situatie ontstond. Een leerkracht die niet werkte op zo’n dag 
is teruggekomen of we moesten dat oplossen met onderwijsassistenten. Twee keer kon er aan een 
groep een dag geen les worden gegeven. Ook is hulp bij KOBER gevraagd maar zij hadden geen 
mensen beschikbaar.  We zijn er tot nu toe in geslaagd om (bijna) alles door te laten draaien. Dat lijkt 
dan alsof er geen problemen zijn maar we blijven benadrukken dat de situatie rondom invalkrachten 
zorgwekkend is en blijft. Er zijn veel te weinig invallers en op momenten dat een onderwijsassistent of 
directielid een klas moet overnemen betekent dat er op dat moment géén ondersteuning is en ander 
werk blijft liggen.  
 
 
 
 
 
 
 

We wensen iedereen 
een leuke 
Herfstvakantie!!! 
 
Tot maandag 21 
oktober allemaal! 
  



- - - - - - - - - - -   ingezonden   - - - - - - - - - - - - 
 

 
 
 
Hallo ouders van basisschool Burgst,  
 
Graag zou ik me willen voorstellen. Mijn naam is Floortje Geers en ik ben werkzaam als wijk-CJG-er 
voor CJG Breda. Hiervoor kom ik ook regelmatig op basisschool Burgst. Ik ondersteun ouders en 
verzorgers bij kleine en grote opvoedingsvragen. Vragen rondom zelfvertrouwen, ontwikkeling, 
scheiden en pubertijd  zijn enkele onderwerpen waarvoor u bij mij terecht kunt.  
Voor dit schooljaar ben ik op een aantal vaste momenten op de 2 locaties en kunnen ouders bij mij 
binnenlopen voor advies en consultatie. Samen kijken we dan naar uw vraag en wat u daarbij verder 
zou kunnen helpen. Op onderstaande data ben ik aanwezig binnen de school.  
Op locatie Kroeten zal dit op de tweede verdieping zijn (witte gebouw) in het IB-lokaal. 
Op locatie Groene Hil zal dit in de ruimte van de IBers zijn. 
 

Groene Hil Kroeten 

Di 29 okt Di 26 nov 

Di 28 jan Di 11 feb 

Di 24 maart Di 19 mei 

Di 16 juni Di 7 juli 

 
 

15.00-16.00 15.00-16.00 

 
Mocht je vragen hebben, loop dan gerust even binnen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Floortje Geers 
CJG Breda  
District Noord West  
 
 
 
 
 

 
                                                                                             

KIDS (kinderen in de scheiding) 
In de herfst start  op de basisschool Burgst in samenwerking met het CJG “de KIDS groep”. 
 
De KIDS groep is bedoeld voor  kinderen ( 8 t/m 12 jaar) van gescheiden ouders. 
Het belangrijkste doel van de KIDS groep is dat kinderen de scheiding beter leren begrijpen en leren 
omgaan met wat voor hen moeilijk is.  In 7 bijeenkomsten van een uur zijn kinderen met elkaar op een 
speelse manier bezig en vinden zij veel herkenning bij elkaar. 
 
 De scheiding moet wel minimaal een half jaar geleden hebben plaatsgevonden, omdat de eerste 
periode voor de kinderen vaak veel onrust en onduidelijkheid met zich mee brengt. Op het moment 
dat er afspraken gemaakt zijn rondom de omgangsregeling, huisvesting e.d. en er weer wat meer 
stabiliteit is, is er voor kinderen ruimte om de scheiding van zijn/haar ouders een plekje te geven.  
  



Bijeenkomsten voor ouders 
Voor ouders zijn er twee bijeenkomsten. Het belangrijkste doel van de ouderbijeenkomsten is 
informatie verstrekken aan ouders hoe zij het beste hun kind kunnen ondersteunen om de scheiding te 
verwerken, zodat de kinderen zich positief kunnen ontwikkelen.  
 
Kosten 
Er zijn geen kosten verbonden aan de KIDS groep. 
 
Belangrijk 
Beide  ouders dienen toestemming te geven voor deelname van hun kind aan de KIDS groep scheiding, 
tenzij er eenhoofdig gezag is of het kind geen contact meer heeft met 1 van zijn/haar ouders. 
Tot slot is het belangrijk dat een kind gemotiveerd is om deel te nemen. 
 
Aanmelding 
De KIDS groep gaat bij voldoende deelnemers van start. Het zal plaatsvinden op donderdagmiddag na 
schooltijd in het technieklokaal van locatie groene Hil. 
Aanmelden kan door naam en contactgegevens te mailen  naar  Floortjegeers@cjgbreda.nl. Er wordt 
dan contact met u gezocht voor de benodigde aanmeldgegevens. 
 
Vragen: 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je dat aangeven bij de Ib-er van de Burgst of via het 
genoemde emailadres. 
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