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Vastgesteld op  28 juni 2016 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs Helder Camara voor het 

schooljaar 2015-2016. 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 MR? 

Iedere schoolbestuur is verplicht een Mr te faciliteren. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De MR. is 

een orgaan gericht op medezeggenschap.  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 op verzoek wel deel aan het eerste deel van 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 7 leden, 3 personeelsleden en 4 ouders. 

  

Oudergeleding  Aftredend 

Ineke Goos augustus 2012 april 2016  

Karin Sohier (secretaris) augustus 2014 september 2018 (herkiesbaar) 

Jeannette de Werd augustus 2014 december 2015  

Jeroen Fijneman  december 2015 september 2019 (herkiesbaar) 

Personeelsgeleding  Aftredend 

Liesbeth Otten (voorzitter) september 2014 september 2016  

Welmoed Rozendal september 2015 september 2019 

Anita Elshout september 2014 september 2018 

 



Vanaf november 2015 neemt  Bart van Kempen deel aan de vergadering.  Michel Berkelmans richt 

zich op kbs. De Wegwijzer. 

Jeannette De Werd is  in december 2015 teruggetreden.  Sanjo Lehmann is per januari 2016 

toegetreden tot de MR  en neemt het secretariaat over van Karin Sohier.  

Ineke Goos is in april 2016 teruggetreden.  De MR. besluit in  principe verder te gaan met 3 leden van 

elke geleding.  In later stadium wordt dit geëvalueerd.  

 

Vergaderingen 

De MR.  is in het schooljaar 2015-2016 acht maal bijeengekomen  waarbij een maal met de MR van  

kbs De Wegwijzer.  De 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 2015-2016 

- Aanpassingen in het zorgplan/passend onderwijs; het ‘passend onderwijs’-programma is 

geïntroduceerd. De Wet op het Passend Onderwijs heeft tot doel de instroom van leerlingen 

in het speciaal onderwijs in te perken en zoveel mogelijk leerlingen op reguliere scholen op 

te vangen. Iedere school moet definiëren wat haar ambities zijn op dit gebied door middel 

van een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het plan van aanpak ter invoering van passend 

onderwijs is opgenomen in het strategisch beleidsplan. Zowel de voortgang als de invulling 

hiervan zijn besproken en tussentijds geëvalueerd.  Kbs Helder Camara heeft verschillende 

aspecten geregeld, maar ook enkele zaken behoeven de aandacht.   

Met betrekking tot  de aandachtspunten in het kader van ondersteuning worden door de 

interne begeleiders plannen uitgewerkt. De MR blijft op de hoogte van de ontwikkeling 

hiervan. 

 

- Naar aanleiding van het oudertevredenheidsonderzoek  (gehouden in schooljaar 2014-2015) 

heeft de  MR  de directeur verzocht om een nadere analyse van deze resultaten: 

Aandachtspunten:  

 bereikbaarheid van de directie:   

       Bart van Kempen is  5 dagen per week op school  aanwezig. 

  Oudervereniging: een vaste leerkracht woont de vergaderingen van de oudervereniging   

bij:  dit waarborgt de continuïteit van het contact tussen ouders en team. 

 Kober heeft voor de TSO een nieuwe werkwijze geïntroduceerd die is goedgekeurd door 

       de MR.  waarbij de uitvoering door de MR.  aan het eind van het schooljaar werd 

       geëvalueerd. De ervaringen zijn positief.  

 Andere schooltijden: dit onderwerp heeft op dit moment  geen prioriteit.  

 

- Begroting 2016; De begroting is sluitend en voldoet ook aan de rendementseis. Vergeleken 

met vorig jaar zijn er geen grote ontwikkelingen of veranderingen. De begroting heeft de 

instemming van de MR.  

- Vakantierooster:  Binnen een aantal randvoorwaarden kan de school de vakanties en vrije 

dagen tijdens het schooljaar zelf bepalen. De Mr heeft adviesrecht met betrekking tot het 

vakantierooster. Het concept vakantierooster wordt besproken en vastgesteld. De herfst-, 



kerst-, voorjaars-, mei- en zomervakantie, Goede Vrijdag  worden conform het Brabants 

Overleg  vakantieplanning overgenomen.  

- Eureka en plusklassen: aan leerlingen, die voldoen aan de gestelde criteria, wordt het Eureka 

programma aangeboden. De toekomst van Eureka is niet gewaarborgd.  

Het vervolg van Eureka en plusklassen op de kbs Helder Camara in samenwerking met kbs De 

Wegwijzer  heeft geresulteerd in het starten van 2 groepen  Minerva voor kinderen uit de 

bovenbouw groep 6-7 en de  onderbouw groep  4-5.  De Mr monitort deze ontwikkeling. 

- Strategisch beleidsplan; Scholen zijn wettelijk verplicht om iedere vier jaar een strategisch 

beleidsplan (SBP) op te stellen met de plannen voor de komende jaren. Vanuit het 

strategische beleidsplan is een jaarplan in detail uitgewerkt.  Kbs Helder Camara  heeft  een 

SBP opgesteld. Zowel de voortgang hierin als de evaluatie van het jaarplan aan het einde van 

het schooljaar is in de MR besproken. 

Schoolgids: Er is uitgebreid gesproken over de goede leesbaarheid van de schoolgids.  Twee 

MR leden (ouder- en personeelsgeleding) hebben samen met de  directeur  de teksten van 

de hoofdstukken 1,2, en 3 , waar nodig,  herzien. Na bespreking van de gehele schoolgids is  

deze vastgesteld door  MR   op 28 juni.   

- Het zelfevaluatierapport: dit rapport,  opgesteld door de ib-er,  is besproken en toegelicht op 

de vergadering van  17 mei.  

- Veiligheid op de speelplaats:   Handhaven van regels met betrekking tot parkeren en fietsen 
op het schoolplein.  

- De laatst vastgestelde notulen zullen op de website en app  van de school geplaatst worden.  

 

 

 


