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1 Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Medezeggenschapsraad (MR) van Nutsbasisschool Burgst. 
Hierin vindt u kort een overzicht van de zaken die gedurende het kalenderjaar 2018 door de MR zijn 
behandeld, besloten en/of zijn geadviseerd. De volledige vastlegging kunt u nalezen in de notulen 
welke geplaatst zijn op de website van de school. Wij beogen u te vertegenwoordigen en nodigen u uit 
om ons ook komend jaar te voorzien van vragen en opmerkingen. U kunt uw stem laten horen en 
daarmee invloed uitoefenen op het beleid van de school. Uiteindelijk zijn wij er om uw belangen te 
behartigen; de ouderleden behartigen de belangen van de ouders. De leerkrachten die van hun 
collega’s. Dit kan altijd per mail mr@nbsburgst.nl  of door een van de zittende MR-leden te benaderen. 
 

2 Inleiding 
 
Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de MR nader toe te lichten. Iedere school heeft 
verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen, de zogenaamde WMS. 
Met de MR hebben ouders en leerkrachten een mogelijkheid om direct met het managementteam 
(MT) van de school te overleggen over alle zaken die de school aangaan. Voor een aantal belangrijke 
zaken heeft de MR advies- of instemmingsbevoegdheid naar het MT van de school. De MR vergadert 
zes tot acht keer per jaar met het MT, deze vergaderingen zijn openbaar. Daarnaast nemen leden van 
de MR deel aan diverse commissies en werkgroepen. Met het jaarverslag geeft de MR een overzicht 
van de belangrijkste zaken van het afgelopen jaar. 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.  
 
Verdere informatie over de werkzaamheden, bevoegdheden en bereikbaarheid van de MR is te vinden 
op onze website onder Ouders -> MR (en de officiële publicaties onder Downloads -> MR) 
 
2.1 De samenstelling van de MR 

Burgst heeft een MR die bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van 
het onderwijzend personeel. De MR bestaat uit 4 ouderleden en 4 leerkracht (team) leden van beide 
locaties. 

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2017-2018: 
 

Ouderlid Kroeten en voorzitter 
Jeroen van Rosmalen (tevens lid GMR vanaf 
Oktober 2018) 

Teamlid Kroeten  
Masja de Pender (tevens lid GMR) 

Ouderlid Kroeten 
Frank Nijhof 

Teamlid Kroeten 
Marq van Broekhoven (Interim voor Anjo 
Schaerlaeckens) 

Ouderlid Groene Hil  
Lucy de Schepper (tot September 2018) 
Pascal van Lith (vanaf September 2018) 

Teamlid Groene Hil  
Audrey Dankers 

Ouderlid Groene Hil  
Vicky de Jager  
(tevens lid GMR)  

Teamlid Groene Hil 
Marieke Aarts 

mailto:mr@nbsburgst.nl
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2.2 Ons doen en laten 

De MR vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar 
neemt (op verzoek) wel deel aan de vergaderingen. De locatieleiders en/of interne leerlingbegeleider 
zijn afhankelijk van de agenda aanwezig. De MR volgt in haar agendering de agenda van het bestuur 
van de Stichting Nutsscholen Breda. De MR-agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen die 
vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de lopende meerjarige veranderprojecten. 
Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele 
instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie e.d. Daarnaast nemen leden van de MR deel 
aan diverse commissies en werkgroepen. Het vergaderschema zag er in 2018 als volgt uit:  
 

• 12 januari 
• 6 februari 
• 22 maart 
• 8 mei 
• 19 juni 
• 13 september 
• 23 oktober 
• 27 november 

 

2.3 Commissies 

De MR heeft in opzet met twee commissies gewerkt: 
 
 Groepsindeling: Meerdere leden van de MR (zowel leerkrachten als ouders) hebben zitting in 

de groepsindeling commissie; er wordt gewerkt met een vooraf uitgewerkt tijdspad en 
protocol.  

 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: Een leerkracht-lid en een ouder-lid uit de MR 
hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting 
Nutsscholen Breda (SNB). De GMR vergadert eens in de zes weken; de algemeen directeur van 
de Stichting Nutsscholen Breda, Dhr. Ben Sanders, is gedeeltelijk aanwezig tijdens deze 
vergaderingen en informeert de GMR over bestuurlijke activiteiten. Masja de Pender (teamlid 
MR) vervulde deze rol vanuit de leerkrachten; Vicky de Jager en Jeroen van Rosmalen (vanaf 
oktober 2018) vervulden deze rol vanuit de oudergeleding.   
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3 Vaste agendapunten MR 
 
Jaarlijks staan de volgende vaste onderwerpen op de agenda. Ook dit jaar zijn deze onderwerpen 
gevolgd, besproken en is er advies gegeven en/of instemming verleend: 
 Onderwijs: schoolgids, groepsindeling, schooltijden en vakantieplanning, buitenschoolse 

opvang (KOBER), tussen schoolse opvang (Kober Kinderlunch), leermethoden, schoolplan, 
School ontwikkelplan (SOP), Inspectierapport, CITO. 

 Financiën: ouderbijdrage, lumpsumfinanciering, balans, jaarrekening. 
 Personeel en Organisatie: Passend Onderwijs, ARBO, sociaal jaarverslag. 
 Materieel: nieuw en verbouw (en aanverwante zaken), onderhoud, meubilair. 
 Financiën: de begroting van de MR maakt onderdeel uit van de schoolbegroting. 

 
Onder punt 4 is in vogelvlucht een overzicht gemaakt van zaken die tijdens de vergaderingen zijn 
besproken. Het overzicht is niet volledig maar is bedoeld om een beeld te geven van de onderwerpen 
die in de MR aan de orde komen. Enkele onderwerpen worden nader toegelicht. Meer gedetailleerde 
informatie is de vinden in de notulen van de MR vergaderingen. Verder volgt de MR actualiteiten op 
de twee locaties van Burgst en adviseert indien nodig in deze.  
 
De￼ notulen van de MR vergaderingen azijn terug te vinden op de website van de school (Downloads 
> MR). 
 

4 Onderwerpen nader belicht 
 

4.1 Entreetoets 

De CITO Entreetoets, die afgenomen wordt in het derde trimester in groep 7, is twee jaar geleden 
ingevoerd. Doel van deze toets is het beter kunnen herkennen van eventuele hiaten bij leerlingen, 
zodat daar in groep 8 gericht aan gewerkt kan worden ter voorbereiding van de middelbare school. 
Deze aanvullende toets was destijds ingevoerd naar aanleiding van een analyse van de 
schoolprestaties. Na twee jaar is de schoolleiding van mening dat de toets weinig toegevoegde 
waarde biedt en dat analyse van de resultaten lastig is en niet goed geïntegreerd kunnen worden 
met de bestaande methodes en systemen waarmee leerlingen opgevolgd worden. Er wordt nu in de 
middenbouw veel meer ondersteuning ingezet, waardoor er in de bovenbouw minder grote hiaten 
ontstaan. Door de duurzaamheid van de leerkrachten (specialisten in bepaalde vakken) wil de school 
ondersteuning waarborgen. De MR is heeft in oktober instemming verleent tot afschaffing van de 
Entreetoets. 

  

4.2 Werkdrukverlagingsgelden 

In 2018 is extra geld beschikbaar gekomen voor werkdrukverlaging van het schoolteam. De besteding 
van deze gelden is besproken en goedgekeurd in de PMR. Het geld wordt voornamelijk gebuikt voor 
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de inzet van onderwijsassistenten, muzieklessen, gymnastieklessen en gedeeltelijke 
bekostiging van een extra groep. 

 

4.3 Antipestprotocol 

In 2018 heeft de school een nieuw anti-pestprotocol opgesteld. Het protocol is een officieel werkend 
document dat gehanteerd wordt als er een ernstige situatie ontstaat. In het protocol dient te worden 
vermeld hoe de school omgaat met verschillende situaties en wie  bepaalt wat en wanneer gaat 
gebeuren. Op de MR is afgesproken dat de stappen in het protocol zo veel mogelijk geconcretiseerd 
worden en waar mogelijk verrijkt wordt met voorbeelden. Daarnaast is er overeengekomen dat er 
periodiek een evaluatie moment zal worden ingepland door de IB’er indien er situaties hebben 
voorgedaan waarin het protocol is gebruikt.  

 

4.4 Kleutervisie 

De visie ten aanzien van het onderwijs voor de jongste leerlingen is in 2018 verder uitgewerkt. Het 
uitgangspunt daarbij is handelingsgericht werken en denken vanuit doelen, waarbij de leerkrachten 
de thema’s ontwikkelen. Hiervoor zijn KIJK (observatiemiddel om te kijken of doelen behaald zijn) en 
Kleuterplein (methode voor kleuters) aangeschaft. Ten aanzien van de borging van de visie is in 
Maart het tijdpad voor de verdere ontwikkeling besproken: 

• Januari-juli 2018: werken volgens afspraken die op de studiedagen in September-December 
2017 zijn vastgelegd. 

• September-december 2018: Start maken met inzet digikeuzebord. 
• Opfris/verdiepingscursus van KIJK! Bazalt,  observatiesysteem specifieker en 

gebruiksvriendelijker inzetten om kleutervisie te borgen. 

 

4.5 Parro 

Op advies van de MR om de communicatie tussen leerkrachten en ouders, alsmede school en ouders, 
verder te ontwikkelen heeft de school in de periode januari-mei 2018 de Parro communicatie-app 
gepiloteerd en ingevoerd. De MR heeft de schoolleiding ondersteund bij het vormgeven van de piloot 
en de invoering op beide locaties. Nav de voornamelijk positieve feedback van ouders en leerkrachten 
is de MR zeer content met het behaalde resultaat en de verbeterde eenduidige informatie voorziening 
vanuit school.  
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5 Overige thema’s 
 
Naast de in voorgaande sectie genoemde thema’s zijn er nog andere onderwerpen die op de agenda 
hebben gestaan, of waarbij MR leden betrokken waren, welke we graag als toevoeging willen 
vermelden. Meer details zijn te vinden in de notulen. 
 

• Schoonmaak: Naar aanleiding van klachten van zowel personeel als ouders heeft de MR het 
MT ondersteund met het indienen van een klacht bij zowel het schoonmaakbedrijf en het 
stichtingsbestuur. Na een aantal escalaties en daaropvolgende maatregelen is na de zomer 
een verbetering in de kwaliteit van het schoonmaken vastgesteld. Ook is de 
klachtenprocedure verbeterd. Afgerond September 2018 

• Tevredenheidspeilingen: De resultaten van de dit jaar gehouden tevredenheidspeiling zijn in 
Maart tijdens de MR besproken. Maatregelen ter verbetering van de cultuur zullen in het 
nieuwe schoolplan opgenomen worden. Ook zal bekeken worden hoe leerlingen meer 
mogelijkheden gegeven kunnen worden inspraak te hebben in het beleid. 

• Beleid sponsoring: Besproken tijdens de MR van juni, waarbij de MR aangegeven heeft het 
zinvol te vinden sponsoring in te zetten als dit passend is. De school volgt hierbij het landelijk 
convenant. 

• Beleid extreme weersomstandigheden: Handelswijze in geval van “code rood” is besproken 
in de MR van Juni. Hier zal de MR in het volgende schooljaar verder opvolging aan geven, 
met de wens eenduidig beleid te hebben wat school en stichtings breed gedragen kan 
worden 

• Verbetering binnenklimaat: Een Risico Inventarisatie en -Analyse is in 2018 uitgevoerd. Een 
voorstel voor maatregelen zal begin 2019 door de vastgoedbeheerder gedaan wordt. De MR 
zal dit proces blijven monitoren en de verbeterpunten m.b.t. de implementatie nauwlettend 
blijven volgen. 

• Engelse les/Mad Science: In september en oktober is het aanbieden van bepaalde lessen via 
een extern platform, naast het bestaande lesprogramma, besproken. Het gaat hier om lessen 
waarin de school inhoudelijk niet betrokken is, maar wel faciliteert (communicatie, ruimte). 
Het betreft hier lessen Engels voor groepen 4-8 en wetenschaps- en technieklessen. Voor de 
Engelse lessen is een ouderrondvraag gestart, vervolgstappen zullen begin 2019 genomen 
worden. Voor de wetenschaps- en technieklessen wordt een piloot gestart in Maart 2019. 

• Ouderbijdrage: Met het MT is afgestemd meer transparantie te geven over de besteding van 
de ouderbijdrage en dit op regelmatige basis te communiceren met ouders.  

• Schoolplan: De school stelt elke 4 jaar opnieuw haar beleidsplan vast. In 2018 is gestart met 
de opstelling van het schoolplan 2019-2022. De MR is betrokken in de goedkeuring van dit 
plan. Het nieuwe schoolplan zal in de loop van 2019 gefinaliseerd worden. 

• #POinactie: De MR is het afgelopen jaar betrokken geweest bij de #coderood stakingen 
(https://www.poinactie.nl/manifest/) ter ondersteuning van onze leerkrachten in het 
basisonderwijs. Deze acties zijn in goed overleg met de MR besproken en gecommuniceerd. 

 

https://www.poinactie.nl/manifest/
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6 Vergaderingen en aandachtspunten 
 

De MR-vergaderingen vonden afgelopen schooljaar afwisselend plaats op dinsdag- of 
donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur op locatie Kroeten. Tijdens het eerste gedeelte van de 
vergadering sloot de directeur aan om de MR te informeren over lopende zaken en zaken toe te 
lichten. Het tweede gedeelte vergaderde de MR over vooraf vastgestelde agendapunten. 
Toehoorders zijn altijd welkom om een vergadering bij te wonen. Het afgelopen jaar is de 
vergadering door geen enkele toehoorder bijgewoond.  

7 Vooruitblik 
 
Naast de standaard onderwerpen welke elk jaar terugkomen zal de MR alle ontwikkelingen m.b.t. de 
uitwerking van het formatieplan, vakantierooster, wijzigingen vanwege passend onderwijs en andere 
zaken die onze kinderen en het personeel aangaan kritisch blijven volgen. Daarnaast blijven de 
zichtbaarheid van de MR en de communicatie hoog op de agenda staan. Tevens zal het jaarplan 
regelmatig terugkomen in de vergadering zodat de voortgang bewaakt en aangescherpt kan worden 
en bepaalde onderwerpen structureel worden besproken. 
 
Wist u dat U als lid van de MR in de gelegenheid bent om invloed uit te oefenen op het wel en wee 
van onze school. In sommige zaken heeft U als ouder instemmingsrecht en bij andere zaken 
adviesrecht? Wilt u meer weten of heeft u als ouder/verzorger vragen aan de MR dan zijn wij 
bereikbaar via het e-mailadres: mr@nbsburgst.nl.  
Uiteraard staat het u vrij om ons persoonlijk aan te spreken wanneer wij aanwezig zijn op school. 
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8 Bijlagen 
8.1 Bijlage: Jaarplanner 

Gebied Onderwerp Activiteit Instem 

ming/ 

advies 

sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul 

Onderwijs Jaarplan en 
verbeterpunten 

Informatie  Ins x x x x x x x x x x x 

 Zorg ondersteuning Informatie Ins.          x  

 Schoolgids informatie Ins          x  

 Citotoets Eind informatie          x   

 Schoolplan Informatie, 
meedenken 

Ins,  1x 
/ 4 jaar 

   X 
2018 

       

 Groepsverdeling meedenken Adv.       x x x   

Personeel Formatie Informatie, 
meedenken 

Ins 
PMR 

   x x x x x    

Financieel Ouderbijdrage Definiëren 
bestemming 

Ins.OG  x          

 Financiële 
verantwoording 
ouderbijdrage 

Informatie            x 

 Begroting Informatie, 
meedenken 

Adv.   X         

 MARAP Informatief Adv. x    x    x   

 Jaarrekening informatief         X    
Huisvesting 
en Arbo 

Onderhoudsplanning Informatie, 
meedenken 

Adv.   x     x    

Overig  Kober kinderlunch Informatie, 
meedenken 

Adv.   x       

 

  

 
 MR jaarplan per 

boekjaar 
Door MR    x x        

 School kalender 
eerste concept 

meedenken Adv.         x   

 

Ins. =   Instemmingsbevoegdheid hele MR 

Adv. =   Adviesbevoegdheid hele MR 

Ins. PG =  Instemmingsbevoegdheid Personele Geleding MR / Adviesbevoegdheid Ouder Geleding 

Ins. OG=  Instemmingsbevoegdheid Ouder Geleding MR / Adviesbevoegdheid Personele Geleding 
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Een aantal zaken is op voorhand niet in vakjes te plannen. Te denken valt dan onder anderen aan: 

• bespreking kwaliteitskaarten 
• maatschappelijke ontwikkelingen met gevolgen op schoolniveau zoals kinderopvang, schooltijden 
• personele of organisatorische ontwikkelingen 

 

 

Indien de MR zelf op gezette momenten onderwerpen wil bespreken met een minder planmatig karakter bestaat 
natuurlijk de mogelijkheid dit ook in deze planning op te nemen. 
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