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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (mr) van Kbs Helder Camara voor
het schooljaar 2019-2020. In dit jaarverslag beschrijft de mr in hoofdlijnen waar zij zich in het
afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het jaarverslag start met een algemene
beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van een mr. Vervolgens wordt de
samenstelling van de mr in het afgelopen schooljaar in het kort toegelicht. De kern van het
verslag is de beschrijving van de belangrijkste onderwerpen die in de mr aan de orde zijn
geweest.
Wat doet de medezeggenschapsraad?
Iedere schoolbestuur is verplicht een mr te faciliteren. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De
mr is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De mr bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De mr overlegt met de directie van
de school over verschillende zaken, zoals: verbeteringen in het onderwijs, de invoering van
ICT middelen en de veiligheid op school.
De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de mr om
advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de mr alleen haar mening
geven, instemming betekent dat de mr en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De
directie heeft instemming van de mr nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan,
formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
(Arbo).
Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de mr uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen
onderdeel uit van de mr, maar neemt wel deel aan de vergaderingen. In de mr kunnen
minimaal 4 leden ( 2 oudergeleding en 2 personeelsgeleding) en maximaal 8 leden zitten. De
mr van de Kbs Helder Camara bestaat uit 6 leden, 3 personeelsleden en 3 ouders.

Oudergeleding

Herkiesbaar

Jeroen Fijneman

december 2015

september 2023

Karin Sohier

september 2018

september 2022

Nienke Dolfing

september 2019

Personeelsgeleding

september 2023
Herkiesbaar

Anita Elshout

september 2018

september 2022

Marlies Euler (voorzitter

september 2016

september 2020

september 2015

september 2023

per 1-9-2019)
Welmoed Rozendal
(secretaris)
Vergaderingen
De mr is in het schooljaar 2019-2020 4 maal bijeengekomen voor reguliere vergaderingen.
Daarnaast is 2 maal online kort vergaderd over onderwerpen die enkel met de coronacrisis
te maken hadden.
De reguliere agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken
hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de gmr en de lopende
meerjarige veranderingsprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een
aantal onderwerpen waarvoor de mr haar formele instemming moet geven, zoals de
financiële begroting en de samenstelling van de schoolgids.
Onderwerpen 2019-2020 die o.a. aanbod zijn gekomen per vergadering:
September 2019
Binnenklimaat
Tijdens de mr is uitgebreid gesproken over het binnenklimaat. Vanuit school zijn er signalen
afgegeven aan de gemeente Breda (eigenaar van het pand) en vragen gesteld over de afstelling van
het binnenklimaat. Vervolgens zijn er door de gemeente meerdere partijen ingeschakeld om dit uit te
zoeken en te werken aan betere afstellingen zodat er op korte termijn veranderingen merkbaar zijn.
Het doel is om in de zomerperiode een koelere omgeving te hebben.
Werkdrukverlichtingsgelden
Ook is de mr nader geïnformeerd over de inzet werkdrukverlichtingsgelden. De overheid heeft
structureel meer geld vrij gemaakt om de werkdruk te verlichten. De mr is geïnformeerd hoe deze
gelden worden ingezet. Het team heeft gekozen voor werkdagen waarbij men buiten de klas kan
werken. Ook voor 2 middagen gymles, die gegeven worden door Breda Actief. Hier zijn leerkrachten
erg blij mee. De kleuterklassen kiezen voor halve dagen uit praktisch oogpunt.

Oktober 2019
Binnenklimaat
De eerste stappen zijn gezet inzake verbetering van het binnenklimaat. De komende periode zullen er
een aantal aanpassingen gedaan worden om een aangenamer binnenklimaat te realiseren.

Communicatieplan
Daarnaast is het voorstel communicatieplan doorgenomen. Hierin worden duidelijke lijnen uitgezet
wat, of welke manier en door wie gecommuniceerd wordt naar de ouders.
Koersplan HC; samenleven
Binnen het Koersplan is het onderdeel Samenleven besproken. Hieronder valt ook het thema
Burgerschap. In dit kader lopen er gesprekken met onder andere Zuiderhout en de Zonnebloem wat
de school structureel kan doen onder de noemer "Helpende Handjes" om hier op structurele wijze
vorm te geven.
Leren van Data
De tussentijdse resultaten van Leren van Data zijn doorgenomen. Er zijn grote resultaten geboekt in
het rekenen. De nieuwe aanpak die sinds 2016-2017 is ingezet heeft veel effect gehad.
Aandachtspunt is technisch lezen.
December 2019
Koersplan: Vergroening schoolplein
Binnen het koersplan is de vergroening van het schoolplein besproken. Een werkgroep gaat zich
buigen over vergroening van het schoolplein waarvoor subsidies aangevraagd worden. Leerlingen
worden hier actief bij betrokken. Voorwaarde is dat 2/3 van het schoolplein wordt “onttegeld”. Het
plein moet ook beschikbaar zijn voor de buurt.
Begroting
De begroting voor 2020 is in grote lijnen besproken. Dit schooljaar wordt een nieuwe technisch
leesmethode gekozen. Leerlingenaantal, leerlingengroei en onderwijsruimte worden in dit kader
benoemd. De definitieve versie van de begroting wordt gedeeld met de mr zodra deze beschikbaar is.
Juni 2020
Vertrek directeur
De mededeling van Bart dat hij de Helder Camara gaat verlaten om directeur en eenheidsvoorzitter
op Kbs de Boomgaard te worden was een grote verrassing. Hoewel we zijn enthousiasme en positieve
gedrevenheid erg gaan missen wensen we hem vanuit de mr het beste en veel succes in deze nieuwe
uitdaging.
Financiën
Het schooljaar wordt financieel positief afgesloten. Voor 2020-2021 ligt er een sluitende begroting
met een extra investering in chromebooks zodat deze in ruime mate beschikbaar zijn, ook in het geval
van een tweede corona-golf.
Thuisonderwijs in coronatijd
Vanuit de MR is er een compliment aan het docenten team gegeven voor soepelheid, communicatie
en inzet waarmee de hobbels door de corona beperkingen zijn genomen. Het lijkt erop dat dit er zeker
aan bijgedragen heeft dat de leerachterstanden, vooral op het gebied van lezen en rekenen, in
algemene zin beperkt zijn gebleven.

Communicatieplan
De ouderportal ParnasSys zal actiever gebruikt gaan worden in het nieuwe schooljaar om in eerste
instantie de resultaten van de methodetoetsen en daarna ook de citotoetsen inzichtelijk te maken
voor de ouders. Docenten zal gevraagd worden goede afspraken met de klassen-ouder te maken over
de groeps-whatsapp.
Juli
Vanuit de oudergeleding van de mr heeft Karin Sohier zitting genomen in de
benoemingsadviescommissie voor de werving van een nieuwe directeur. Zij heeft met het mandaat
van de voltalige mr een positief advies gegeven aan het College van Bestuur van Inos om Marike van
Bijsterveldt aan te stellen als nieuwe locatiedirecteur van Kbs Helder Camara met ingang van 26
oktober 2020.

