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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 

Basisschool De Bron,’s-Hertogenbosch  

 Basisschool De Vlechter – Vlijmen 

 

Schooljaar 2016-2017 

 

Wat is en doet de MR? 

De medezeggenschapsraad (MR) wil zich optimaal inzetten voor de kinderen op basisschool De Bron in ’s-

Hertogenbosch en op basisschool De Vlechter in Vlijmen, in een open, transparante communicatieve sfeer.  

De MR praat en denkt mee over bijna alle zaken die onze scholen en het onderwijs aan de kinderen 

betreffen. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de belangen van de ouders, de leerlingen en het 

personeel betrokken bij de scholen. 

De MR is het officiële orgaan waarin ouders en personeel wettelijke rechten hebben op medezeggenschap in 

het onderwijs op de school van uw kind. Over bepaalde besluiten heeft de MR instemmingsrecht. Dit 

betekent dat op andere gebieden de MR haar advies kan geven of om advies gevraagd kan worden. 

GMR: De GMR werd vertegenwoordigd vanuit de MR door Angeline van Dijk en Rilana Beffers. De nieuwe 

GMR voorzitter, Dhr Reinold, heeft zichzelf voorgesteld aan de MR. Belangrijke taak in de GMR is de 

begroting op stichting- en schoolniveau in de gaten te houden.   

De MR bestond in het schooljaar 2016-2017 uit vertegenwoordigers van: 

 Ouders:  M. Ero (De Vlechter), M. Rijkse (De Vlechter), M. van Sloten (De Bron),  A. Polderman (De 

Bron) en Hennie Smit (De Bron)  

 Personeel:  R. Beffers (De Bron), E. Grandia (De Bron), A. van Dijk (De Vlechter) 

Jaarlijks terugkerende onderwerpen die binnen de MR ter sprake komen zijn onder andere het schoolplan en 

de schoolgids, invulling van het jaarrooster en de formatie (personeel), begroting en financiën, het 

aannamebeleid, werving, veiligheidsbeleid en de veiligheid. Een overzicht van alle besproken onderwerpen 

vindt u onderstaand in de Jaarplanner 2016-2017.   

De MR kan alleen goed functioneren wanneer er een goede communicatie is met onze achterban, de ouders 

en de leerkrachten. Naast overleg met de beide Ouderraden en de leerkrachten nodigen wij daarom 

iedereen uit met ons mee te denken over het reilen en zeilen van onze scholen.  
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Voor vragen en/of opmerkingen kunt U terecht bij de leden van de MR (zie schoolgids of de MR-poster). U 

kunt ook e-mailen naar: medezeggenschapsraad@bsdevlechter.nl  of mr@bsdebron.nl.  

 
Onderwerpen 2016-2017 

Naast de in de jaarplanner opgenomen onderwerpen zijn in schooljaar 2016-2017 de volgende zaken aan de 
orde geweest:  

Voor beide scholen:  

- De MR heeft gekeken naar de begroting van beide scholen en hierop toelichting van de directie gevraagd 

en ontvangen en zich positief uitgesproken over de begrotingen. 

- De MR heeft de directie van beide scholen om toelichting gevraagd omtrent o.a. de volgende zaken: 

- de status van de beleidsdoelen/ het jaarplan. Beide scholen zijn voor zover de MR kan 

beoordelen op schema wat betreft het behalen van de eerder gestelde doelen uit het jaarplan. 

- de te maken keuze voor de eindtoets voor groep 8. Voor de Vlechter is dit de IEP toets.  De MR 

heeft aangedrongen op een oriëntatie van De Bron op mogelijke alternatieven voor de huidige 

CITO-toets, zodat een bewuste en goed onderbouwde keuze voor de eindtoets mogelijk is. De 

Bron zal in 2018 een keuze gaan maken na een vergelijkend onderzoek van de verschillende 

mogelijkheden.  

- Daarnaast heeft de MR onder andere aandacht gehad voor de situatie rondom ARBO en de risico-

inventarisatie en het vast te stellen vakantierooster van beide scholen. 

- De MR heeft de introductie van het unitleren en tabletonderwijs op de Vlechter gevolgd.  

- Nieuwe methodes van bijvoorbeeld Engels op zowel de Vlechter als De Bron zijn besproken. Er is 

aangedrongen op een versneld invoeren van Engels op De Bron. 
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Jaarplanner medezeggenschapsraad 

De Bron en De Vlechter 2016-2017 

Maand 
Te bespreken onderwerpen 
MR-vergadering 

Informatie vanuit directie Opmerkingen 

September
/Oktober 

 Taakverdeling team (o.m. welke leerkrachten in 
de MR) 

 Norm jaartaak 

 Concept jaarverslag MR 

 Inzet (G)MR faciliteiten (opleiding) 

 Installatie nieuwe MR-leden n.v.t 

 Norm jaartaak 27 september 
2016:  De Vlechter 
 
 

Oktober/ 
November 

 Vaststellen jaarverslag MR 

 Jaarplannen vermeld in schoolplannen (planning 
invullen in jaarplanner) 

 Social media 

 Jaarplannen vermeld in 
schoolplan (planning) 

 Social Media 

22 november 2016: 
De Bron 
 

December/ 
Januari 

 Discussie beleidskeuzen vanuit begroting; 
toelichting door Marco en Dominique 

 Indien mogelijk een toelichting op de 
zorgprofielen door Marco en Dominique 

 Vaststellen begroting bestuur en school (indien 
nodig op extra ingelaste vergadering in januari!) 

 Begroting bestuur en school 
met name beleidskeuzen 

 Informatie over de 
zorgprofielen 

 Formatie-overzicht n.a.v. 
teldatum 1 oktober 

17 januari 2017 
Instemming MR 
Vragen  vergelijking 
begroting/ 
werkelijke kosten 
afgelopen jaren: De 
Vlechter 
incl. directie 

Februari/ 
Maart 
 

 Status beleidsdoelen tot op heden (jaarplannen) 

 Hoogbegaafdheid 

 Keuze eindtoets groep 8 

 Status beleidsdoelen tot 
heden 

 Wat is het beleid voor 
hoogbegaafde kinderen 

 Keuze eindtoets groep 8 

21 maart 2017: De 
Bron 

April/Mei  Rooster van aftreden MR (ouder- en 
personeelsgeleding) 

 Bespreken vakantierooster (instemming MR/OR) 

 Voorbereiden verkiezingen de Bron/De Vlechter 

 ARBO/RI&E: stand van zaken 

 Vakantierooster 

 Evaluatie zorgplan (door ib-er) 

 Stand van zaken  ARBo/RI&E 

9 mei 2017: De 
Vlechter 
 

Juni/Juli  Vaststellen schoolgids (adviesrecht) 

 Eventueel vaststellen wijzigingen onderdelen 
schoolplan (2015-2019) (instemmingsrecht) 

 Vaststellen groepsverdeling (formatieplan) 

 Vaststellen vakantierooster (instemming 
ouderdeel MR) 

 Evaluatie doelstellingen schoolgids 

 Evaluatie klachtenregeling afgelopen schooljaar 

 Inventarisatie informatiebehoefte MR 

 Activiteitenplan MR komend schooljaar 

 Vergaderdata MR komend schooljaar 

 Evaluatie voortgang meerjarig beleidsplan 

 Nascholingsplan komend schooljaar 

 Evaluatie taakverdeling MR afgelopen schooljaar 

 Informatie + discussie over jaarverslag 

 Functioneren van de MR 

 concept schoolgids 

 informatie voortgang 
schoolplan 2015-2019 

 informatie over gemelde 
doelstellingen vermeld in de 
schoolgids 

 evaluatie klachtenregeling 
afgelopen schooljaar 

 concept groepsverdeling 
(welke leerkracht; welke 
groep) 

27 juni 2017: De 
Bron 
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Jaarplannen en beleidsdoelen 2016 - 2017 

Jaarplan De Vlechter 

No. Beleidsdoelen  Resultaat: 

1  Een zorgroute HGW en DI De groepsplannen rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen worden 

geborgd in de organisatie. Alle leerkrachten passen het DI model toe in hun 

klassenmanagement. De teamleden zijn op de hoogte van de inhoud van het 

protocol dyslexie. Aan het einde van het schooljaar is het beleid rondom 

meer/hoog begaafdheid vastgesteld. 

2  Implementatie en werkafspraken 

nieuwe WO methode 

De methode JEELOO wordt door alle leerkrachten zoals beschreven staat in de 

handleiding eenduidig toegepast in de unit bovenbouw. Organisatie en inhoud 

zijn voor alle leden van de unit bovenbouw helder. 

3  Opbrengst gericht werken  Aan het einde van het schooljaar heeft 80% van de leerlingen voor 

rekenen/spelling/technisch lezen en begrijpend lezen voldoende vaardigheidsgroei 

doorlopen vergelijkend met de voorgaande Cito score en werken alle leerlingen 

voor deze vakken op het niveau dat bij hen past. De werkgroepen taal/ rekenen en 

pedagogisch klimaat hebben hun doelen die omschreven staan in de werkgroep 

specifieke projectplannen gerealiseerd. 

4  Eigenaarschap/onderzoekende 

houding leerlingen 

Er is een doorgaande lijn in de school wat betreft het voeren van  

ouder/kind gesprekken (organisatorisch en inhoudelijk). Er is een doorgaande lijn in 

het voeren van leerkracht/leerling gesprekken n.a.v. de ouder/kind gesprekken.  

Continuering en borging van de leerlingenraad met daarin leerlingen uit groep 6 tot 

en met 8 die minimaal 6 keer per jaar vergaderen o.l.v. de directeur en 

combinatiefunctionaris sport en bewegen.  

5  Gezonde school   Het vignet voeding is in januari  2017 gehaald 

6  Verkeer BVL  In januari 2017 is het BVL label gehaald. 

7  Cultuur  De leerlijn muziek vanuit impulsgelden worden volgens het vastgestelde plan  voor 

dit schooljaar uitgevoerd en gemonitord. Aan het einde van het schooljaar is het 

plan voor 2017-2018 geconcretiseerd. 

8  Unitleren / anders organiseren Passend bij visie en schoolconcept wordt dit schooljaar het werken in de 

organisatievorm Units (OB/BB) op een duurzame en effectieve manier 

geïmplementeerd en gemonitord. 

9  Gesprekken cyclus en 

competentie management  

De schoolleider voert dit schooljaar beoordelingsgesprekken met alle leerkrachten.   

10  Engels Implementatie van de methode Groove me in Unit OB en BB  

11 Snappet Implementatie Snappet voor alle kernvakken 
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Jaarplan De Bron 

 Beleidsterrein Gekozen verbeterpunten 

1 Eigentijds onderwijs: 
21 century skills 
(kritisch denken, creativiteit,     
ict-geletterdheid, 
probleemoplossend vermogen, 
samenwerken, sociale en 
culturele vaardigheden, 
communiceren) 

• Collegiale consultatie op het gebied van zelfstandig werken Leerkrachten 

kijken bij elkaar welke afspraken er zijn en nemen daarbij de kijkwijzer van het 

IGDI model (Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructiemodel) als 

handvat. 

• Uitbouwen eigenaarschap / zelfstandig werken / verantwoordelijkheidsgevoel 

vergroten bij kinderen. Hoe? 

• Scholing voor leerkrachten: ’t voeren van kindgesprekken 

• Schoolbezoek organiseren op studiemorgen waar ze het zelfstandig werken 

anders georganiseerd hebben, daarnaast good practices bekijken van 

vakoverstijgend wereld oriëntatie 

• Keuze methode wereldoriëntatie maken zodat we dit in 2017-2018 kunnen 

gaan invoeren 

• Instructietijd alleen op aanvraag leerling / leerkracht, maximaal 10 minuten 

instructie 

• Borging GIP-afspraken / doorgaande lijn zelfstandig werken  

• Hoe kan ICT hierbij ondersteunen? Bijv. kinderen krijgen directe digitale 

feedback bij de verwerkingsopdrachten. Aanschaf nieuwe hardware incl Ipads 

en tablets.  

• Leerlingen vaardigheden aanleren voor het effectief en efficiënt gebruik van 

technologie. Goed leren communiceren via media en juist leren inzetten van 

ICT-en mediabronnen. Mediawijsheid is hier een belangrijk onderdeel. 

2 Versterking rekenonderwijs & 
protocol dyscalculie 
(zie rekenbeleidsplan 2015-
2019) 

 Optimaliseren analyse rekenonderwijs op groepsniveau 

 Versterken beleid en kennis rond het automatiseren van de basiskennis   

- Extra signaleringstoetsen/ tempotoetsen 

- Inzetten computers 

- hoe ga je het oefenen vh automatiseren organiseren (waar, wat, hoe vaak, hoe 

lang) 

 

 Signaleringslijst opstellen vanuit het ERWD met risicosignalen voor de 

rekenontwikkeling. 

 Kennis vergaren rond de vaardigheden die nodig zijn om de invoering van het 

protocol ERWD te starten, aan de hand van het document basisondersteuning 

van het SWV. 

 Voortzetting en borging van materialen en spelvormen van m.n. “ met 

Sprongen vooruit”(kisten MSV in groepen 1 t/m 8!) 

  Er is nog geen protocol dyscalculie op de Bron aanwezig. 

- Stroomdiagram moet ingevuld worden 

- Beleid, wat doe je met kinderen die uitvallen? 

- Diagnostisch gesprekken invoeren/registreren 

- Team informeren/scholing 

3 Fides  Borging Fides afspraken 

 Aanbod Fides & vreedzame school & eigen materiaal 

 Ouderavond Fides met Henk de Visser 

4 Hoogbegaafdheid  We hebben al een begin gemaakt (signalering) met het schrijven van het 

beleidsplan. Dit plan wordt aankomend schooljaar verder geschreven. 

 Verzorging aanbod intern in school in schooljaar 2016-2017 op 

maandagmiddagen en toekomst nu  “Dubbelklik” gestopt is  

 Kritisch kijken naar (digitale) materialen en aanschaf 
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5 Muziek impuls  Samenwerking met muziekschool Main Music School voor de komende drie 

jaren n.a.v. verkregen subsidie muziekonderwijs € 15.000) om ons 

muziekonderwijs te professionaliseren. 

 Conform de subsidievoorwaarden, gaat Main Music School de komende jaren 

de deskundigheid van ons team vergroten, maar zich geleidelijk aan steeds 

meer terugtrekken, zodat we over drie jaar veel muzieklessen en -activiteiten 

zelf kunnen doen.  

 Daarnaast krijgen groep 1 tot en met 4 het ene jaar twee 

instrumentendemonstraties en het andere jaar twee muziekoptredens. Groep 

5 tot en met 8 krijgen, naast de reguliere muzieklessen, het ene jaar twee 

keer een instrumentenproefles en het andere jaar vijf keer begeleiding naar 

een koor-/instrumentenoptreden.  

 Overige aandachtspunten:  Implementatie nieuwe taalmethode (Christa),  

 Invoering nieuwe methode aanvankelijk lezen (Christa) 

 Samenwerking kindcentrum 

 Studiedagen met eigentijds onderwijs, HB rekenen en Fides 

 Kijken op andere scholen 

 Hygiëne en netheid binnen de school 

 
 
 

 


