
JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2017-2018 
 
 
In dit jaarverslag vindt u informatie over de zaken die dit schooljaar in de medezeggenschapsraad van 
Basisschool De Bron zijn behandeld.  
 
Samenstelling: 
De leden van de Medezeggenschapsraad (MR) waren dit schooljaar: 
 
Oudergeleding:   
Nicole Laukens Voorzitter 
Jeroen van Laar lid 
Lies Kromhout lid 
 
Teamgeleding: 
YlzeStolker lid 
Kim Moons lid 
Lenneke Vink lid 
 
Directie: 
Odilia van de Berg Adviseur  
 
 
De MR heeft dit jaar 6 keer vergaderd (7 september, 26 oktober, 11 januari, 5 april, 23 mei en 4 juli).  
 
De onderwerpen die worden besproken staan in het activiteitenplan die aan het begin van het jaar is 
opgesteld. De onderwerpen zijn op het gebied van: 
 

1. Beleid 
Het gevoerde beleid wordt door de MR getoetst aan de hand van het schoolplan 2016-2020. Wij 
bespreken het jaarplan, het jaarverslag en de schoolgids. Wij hebben deze documenten en het daarbij 
behorende beleid als MR goedgekeurd.  
 
Aan het eind van het schooljaar 2016-2017 hebben meerdere kinderen de school verlaten. In het 
eerste halfjaar van dit schooljaar heeft de MR samen met de directie uitgebreid aandacht besteed aan 
de redenen/oorzaken van dit vertrek.  
 
Het zorgbeleid is uitgebreid aan de orde geweest. Het is een compleet document dat in orde is 
bevonden bij de audit. Het is belangrijk dat dit jaarlijks geëvalueerd wordt met het team om te zien of 
de manier van werken nog past bij de school. Ook bij de MR zal dit wederom op de agenda staan.  
De aanpassingen vanuit de praktijk (planmatig werken) waren eind schooljaar 2017-2018 nog niet 
verwerkt in het talentplan, we zullen dit agendapunt verschuiven naar schooljaar 2018-2019.  
 
De school wilde graag weten hoe ze ervoor staat, bekeken vanuit een objectief standpunt.  
Hiertoe heeft in samenwerking met De Groeiling in november een schoolzelfevaluatie plaatsgevonden. 
Deze is zeer positief bevonden. De auditors hebben hiervoor niet alleen personeelsleden gesproken, 
maar ook ouders en een MR-lid. De tips die voortgekomen zijn uit deze audit zijn/worden opgepakt 
door het team en/of directie. 
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In het kader van ouderbetrokkenheid zijn we actief op zoek gegaan naar acties om deze te versterken. 
Dit heeft geresulteerd in het opzetten van een klankbordgroep, bestaande uit afvaardiging van 
leerkrachten en ouders, om met elkaar te sparren over de invulling binnen onze school. Het Broncafe is 
een voorbeeld van nieuwe initiatieven binnen onze school. 

  
2. Onderwijs 

Gedurende het jaar bespreken we de veranderingen in lesmethodes en de schoolresultaten aan de 
hand van de cito toetsen op groepsniveau. Ook dit jaar stond dit punt op de agenda. De school scoort 
over het algemeen voldoende of hoger en volgens verwachting. De acties die uit de analyse 
voortkomen zijn besproken.  
 

3. Organisatie 
De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingplicht over de formatie (klassenindeling) en het 
taakbeleid (activiteiten leerkrachten), de oudergeleding heeft adviesrecht. Afgelopen schooljaar heeft 
de school veel te maken gehad met zowel langdurige als gedeeltelijke uitval van zowel directie, vaste 
leerkrachten als vervangers. Met vervanging vanuit het RTC en extra inzet van het eigen personeel 
was er vrijwel altijd een invaller.  
De taken van de directie zijn gedeeltelijk overgenomen door collega’s om hierin doorgang te laten 
vinden. De MR heeft over de vele uitval wel haar zorgen geuit. Het is uiteraard ons gezamenlijke doel 
om dit zoveel mogelijk te voorkomen.  
De MR is tevens betrokken geweest bij verschillende sollicitatieprocedures om tot een goede formatie 
te komen voor komend schooljaar.  
 
Voor het schooljaar 2018-2019 heeft de personeelsgeleding van de MR ingestemd met het voorstel 
voor verdeling van het extra budget voor werkdrukverlaging. Dit was eerst uitgebreid in een 
teamvergadering voorbesproken met het team. Dit budget wordt komend schooljaar ingezet voor extra 
ondersteuning in groep 3 en maakt het mogelijk om door de hele school enkelvoudige groepen te 
maken.  
 
Het vakantierooster is tevens voorgelegd aan de MR.  

 
 

4. Financiën  
De begroting en exploitatie staan meerdere keren per jaar op de agenda. De MR heeft de exploitatie 
bekeken, de opvallende zaken zijn besproken en afdoende toegelicht. 
 

 
De vergaderingen zijn dit jaar wederom in een positief-kritische sfeer verlopen. Er wordt goed naar elkaar 
geluisterd en er is ruimte voor discussie.  
 
Ylze Stolker zal in februari 2019 de school verlaten. Zij treedt af als MR-lid. Brenda Reijken neemt m.i.v. het 
schooljaar 2018-2019 haar taken over. De MR dankt Ylze voor haar jarenlange inzet. 
 
 
Reeuwijk-Dorp, 12 september 2018 
 
Namens de medezeggenschapraad, 
 
Nicole Laukens 
 


