
JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2018-2019 
 
 
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  
Kim Moons lid 
Brenda Reijken lid 
Lenneke Vink lid 
 
Directie: 
Odilia van de Berg Adviseur  
 
 
De MR heeft dit jaar 7 keer vergaderd (12 september, 1 november, 10 december, 19 februari,  
10 april, 27 mei en 4 juli).  
 
De samenstelling van de oudergeleding was dit schooljaar ongewijzigd. De personeelsgeleding 
bestond dit schooljaar uit Kim Moons en Brenda Reijken. Brenda Reijken is in de plaats gekomen van 
Ylze Stolker.  
 
De onderwerpen die worden besproken staan in het activiteitenplan die aan het begin van het jaar is 
opgesteld. De hoofdpunten worden hieronder toegelicht.  
 

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. Tevens zijn verschillende beleidsstukken 
zoals het talentbeleid en veiligheidsbeleid besproken. 
 
De bestuursvoorzitter van De Groeiling Jan-Kees Meindersma is dit schooljaar twee maal op 
bezoek geweest. Allereerst om kennis te maken, maar tevens om het eerste deel van het 
Strategisch Beleidsplan 2019-2023 van de Groeiling toe te lichten. De MR is verder niet 
betrokken bij de totstandkoming van dit plan en heeft ook geen inzage gehad in het vervolg. 
Het definitieve beleidsplan was einde schooljaar 2018-2019 nog niet gereed.  
 
Tijdens dit schooljaar heeft in januari de interne audit plaatsgevonden. Tevens heeft de 
inspectie in april een bezoek gebracht aan de school. De resultaten van beide bezoeken waren 
positief. De inspectie heeft De Bron het kwaliteitspredicaat ‘Goed’ toegekend. De resultaten en 
aandachtspunten die voortgekomen zijn uit deze bezoeken zijn in de MR vergaderingen 
uitgebreid besproken.  
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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.  
 
De formatie voor het schooljaar 2019-2020 is uitgebreid besproken en na toelichting en 
aanpassing akkoord bevonden.  
 
In het voorjaar is duidelijk geworden dat zowel de directrice als de intern begeleider De Bron 
aan het einde van het schooljaar zou verlaten. De MR is betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de profielschets voor de nieuwe schooldirecteur en één MR-lid heeft 
zitting genomen in de sollicitatiecommissie. De oudergeleding van de MR is niet betrokken 
geweest bij de sollicitatieprocedure voor de intern begeleider.  
 
Het vakantierooster is 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.  
 
 
 
Reeuwijk-Dorp, 19 november 2019 
 
Namens de medezeggenschapraad, 
 
Nicole Laukens 
 


