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Voorwoord  

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en 
werkzaamheden van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Heydonck in 
het schooljaar 2017-2018.   

Dit jaar waren met name onderwerpen als de taalklas, de ontwikkeling van de IKC’s 
en het werkdrukakkoord zaken  waarover veel en uitvoerig is gesproken en waarbij 
de MR een kritisch adviserende houding heeft ingenomen. Meer hierover kunt u 
lezen op de volgende pagina’s. 

Misschien heeft u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen. U kunt deze altijd 
stellen aan één van de MR-leden of via het emailadres van de MR: 
Heydonck.MR@bestonderwijs.nl 

Meer informatie over de MR, zoals dit jaarverslag, is terug te vinden op de website 
van de school: 

www.bs-heydonck.nl/De-Heydonck/Onze-ouders/Medezeggenschapsraad 

 

Best, Juli 2018 

Namens de MR, Denise van Oirschot (voorzitter) 
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Algemeen  

Op school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken 
hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben 
met de school zelf. In de MR praten en beslissen ouders en personeelsleden mee over 
belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen 
op het beleid van de school. 
Besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft over een 
bepaalde situatie te allen tijde kenbaar maken aan de directie.  
 
De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en 
instemmingbevoegdheid. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is 
vastgelegd bij welke onderwerpen de MR instemmingbevoegdheid of 
adviesbevoegdheid heeft. 
 
Onderwerpen die worden besproken zijn bijvoorbeeld: 

• Verbeteringen in het onderwijs 
• De besteding van geld en gebouwen 
• Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan 
• Samenwerking met kinderopvangorganisaties 
• Het vaststellen van vakanties en vrije dagen 
• Personeelsbezetting (vacatures, scholing leerkrachten en groepsformatie) 
• Beleid van de school 
• Veiligheid (in en rond de school) 

 

Samenstelling van de MR  

De MR bestaat uit 8 leden, 4 ouders en 4 leerkrachten. De samenstelling van de MR in 
het schooljaar 2017-2018 was als volgt:  

• Nico Hasenbalg (leerkracht, voorzitter) tot april 2018 
• Denise van Oirschot (leerkracht, voorzitter vanaf april 2018) 
• Erna Metgod (leerkracht) vanaf april 2018 
• Marly van Oorschot (leerkracht) 
• Anja Stijntjes (leerkracht) 
• Sanne van Opstal (ouder) 
• Bart van de Brand (ouder) 
• Kelly Klaassens (ouder) 
• Samantha Schoenmakers (ouder) tot november 2017  
• Mirjam van Griensven (ouder) vanaf november 2017 
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Vergaderingen  

De MR heeft dit jaar 10 keer vergaderd: 
dinsdag 5 september 2017 
dinsdag 10 oktober 2017 
dinsdag 14 november 2017 
dinsdag 19 december 2017 
dinsdag 23 januari 2018 
dinsdag 27 februari 2018 
woensdag 4 april 2018 
dinsdag 8 mei 2018 
dinsdag 29 mei 2018 
dinsdag 19 juni 2018 
 

Daarnaast heeft de MR dit jaar ook zitting gehad bij de vergaderingen van de GMR 
van de stichting Best Onderwijs.      

 

Communicatie  

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door ouders en personeel 
worden bijgewoond. Hier is dit schooljaar geen gebruik van gemaakt.  De agenda en 
notulen worden niet actief verspreid, maar op de website van de school 
gepubliceerd.  
 
Een flyer met algemene informatie aangaande de MR is opgenomen in het 
informatiepakket dat ouders van nieuwe kinderen van de school ontvangen.  
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Behandelde onderwerpen  

De volgende onderwerpen met formeel advies- of instemmingsrechten zijn 
besproken: 

- Schoolondersteuningsprofiel (advies) 
Het aangepaste schoolondersteuningprofiel, waarin heel duidelijk wordt 
beschreven wat er van de school verwacht kan en mag worden, is uitgebreid 
besproken in de MR. 
 

- Veiligheid (instemming) 
De veiligheid van leerlingen en personeelsleden in en rond de school wordt 
gemonitord d.m.v. de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Hierin staan de 
risico’s beschreven en de oplossingsrichting. Dan gaat het om zaken zoals een 
ontruimingsplan, pestprotocollen, klimaatbeheersing en Arbo zaken. Omdat de 
RI&E niet elk jaar opnieuw gemaakt hoeft te worden heeft de directie de 
huidige RI&E doorgelopen en geconcludeerd dat uitgezette acties op schema 
lopen en dat er geen zorgpunten zijn die acute actie behoeven. Na een 
toelichting van de directie heeft de MR ingestemd met de getoonde voortgang.  
 

- Schoolgids (instemming) 
De schoolgids is door een commissie binnen de MR behandeld en waar nodig 
zijn, in overleg met de directie, aanpassingen doorgevoerd. De MR heeft 
ingestemd met de schoolgids voor het nieuwe schooljaar.  
 

- Het nieuwe rapport (advies) 
Om de ouders een beter beeld te kunnen geven van de prestaties en het 
welbevinden van de leerlingen op school is besloten het rapport inhoudelijk te 
vernieuwen. De MR heeft het concept rapport bestudeerd en enkele 
aanbevelingen gedaan ter verdere verbetering. Het vernieuwde rapport zal in 
juni 2018 voor het eerst aan de leerlingen worden meegegeven. 
 

- IKC (advies) 
De Heydonck bestaat in principe uit 2 IKC’s; op de Heivelden wordt een IKC  
gevormd met Little People en op Naastenbest met Partou. Om de IKC’s zo goed 
mogelijk te laten functioneren wordt er naar gestreefd om de opvang van en 
het onderwijs aan kinderen van 0 tot 12 jaar zoveel mogelijk onder één dak te 
laten plaatsvinden. Helaas is dit, ondanks diverse rechtszaken,  op de Heivelden 



  JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2017-2018 

 

 6 

nog niet gelukt omdat de bewoners van de appartementen boven de school 
niet toestaan dat er jonge kinderen worden opgevangen in het schoolgebouw. 
 
Om de samenwerking tussen de kernpartners te optimaliseren wordt er 2 keer 
per jaar een IKC-avond gehouden op elke vestiging. Op Heivelden lopen deze 
besprekingen zeer voorspoedig. Door het ontbreken van een directeur (deze 
functie is vacant) bij Partou Naastenbest verliepen de IKC-avonden daar het 
afgelopen jaar wat moeizamer.  
 

- Vakanties en vrije dagen (advies) 
De MR heeft ingestemd met het vakantierooster voor 2018/2019. Vanwege 
(bij)scholingsactiviteiten voor de leerkrachten zijn er een aantal halve 
studiedagen opgenomen in het rooster. 
 

- Begroting (advies) 
Een afvaardiging van de MR heeft de begroting bekeken en er een aantal 
kritisch vragen over gesteld aan de directie. Deze heeft de vragen afdoende 
kunnen beantwoorden. 
 

- Verkiezingen (instemming) 
Aan het begin van het schooljaar is, na verkiezingen, Kelly Klaassens 
toegetreden tot de oudergeleding van de MR. Omdat Samantha Schoenmakers 
aan het begin van het jaar haar werkzaamheden voor de MR, om privéredenen 
moest staken is de nummer twee van de verkiezingen, Mirjam van Griensven 
toen ook toegetreden tot de oudergeleding van de MR.   
 
Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van 3 leden van de MR 
af; Marly van Oorschot (leerkracht) is herkiesbaar en Nico Hasenbalg 
(leerkracht) en Bart van den Brand (ouder) zijn niet herkiesbaar. Inmiddels 
hebben er reeds verkiezingen plaatsgevonden voor de leerkrachtgeleding. 
Hierbij is Marly van Oorschot herkozen en is Erna Metgod inmiddels al 
toegetreden tot de MR omdat Nico Hasenbalg zijn werk voor de MR vanwege 
gezondheidsredenen vroegtijdig heeft moeten staken. Denise van Oirschot 
(leerkracht) heeft de voorzittershamer van Nico overgenomen. De verkiezingen 
voor de zetel in de oudergeleding staan gepland voor 20 juni 2018. De MR 
dankt Samantha, Nico en Bart hartelijk voor hun bewezen diensten.  
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- Groepsformatie (instemming) 
Aan het einde van het vorige schooljaar werd tijdens een aantal ouderavonden 
op Heydonck Heivelden bekend gemaakt dat, met ingang van het schooljaar 
2017 – 2018, de groepen 0 t/m 3 zouden worden samengevoegd tot één unit 
en dat ook de groepen 6, 7 en 8 zouden worden samengevoegd tot één unit. 
Omdat veel ouders hierdoor werden verrast waren sommige reacties zeer 
emotioneel van aard en zijn er ook kinderen naar andere scholen gegaan. Aan 
het einde van dit schooljaar kan worden gesteld dat de keuze voor het werken 
met units zeer positief is gebleken, voor zowel kinderen als ouders en 
leerkrachten, en dat er zelfs al weer kinderen naar de Heydonck zijn 
teruggekeerd.  
 

- Werkdrukakkoord (instemming) 
Het afgelopen schooljaar hebben de leerkrachten van de Heydonck, samen met 
hun collega’s uit het hele land, diverse malen actie gevoerd voor een lagere 
werkdruk en meer loon. Ondanks dat de leerlingen op actiedagen thuis 
mochten blijven is gewaarborgd dat dit niet ten koste ging van het wettelijke 
minimum aantal uren dat de leerlingen les dienen te krijgen. 
Inmiddels is er een werkdrukakkoord gesloten en heeft de MR ingestemd met 
de voorgestelde invulling hiervan voor de Heydonck.    
 

- Koersplan Stichting Best Onderwijs (advies) 
Aan het begin van het schooljaar is Willem Kock aangetreden als bestuurder 
van de Stichting Best Onderwijs. Tijdens een kennismakingsbezoek aan de MR 
heeft hij de resultaten van een sterkte-zwakte-analyse gepresenteerd die hij 
tijdens de eerste helft van het jaar had gemaakt m.b.t. het onderwijs in Best. 
De MR was hiervan zeer onder de indruk en ziet uit naar het beleidsplan dat 
hieruit zal worden gedestilleerd. 

Overige onderwerpen 

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen behandeld in de MR: 

- Taalklas 
In het begin van het schooljaar werd er in opdracht van de stichting Best 
Onderwijs een werkgroep opgericht om de mogelijke realisatie van speciaal 
taalonderwijs voor zogenaamde nieuwkomers te onderzoeken. Inmiddels heeft 
dit geresulteerd in een speciale taalklas op Heydonck Naastenbest. Ondanks 
het feit dat de school veel en uitgebreid naar buiten heeft gecommuniceerd 
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over de taalklas heerste er in het begin nog veel onbegrip bij groepen ouders 
en was de Gemeente Best redelijk onzichtbaar waar het ging om 
zorgondersteuning. Na een bezoek van de burgemeester aan de taalklas heeft 
de gemeente haar taken inmiddels goed opgepakt. Ook is het begrip van 
ouders en externen t.a.v. de taalklas sterk verbeterd en kan de taalklas worden 
beschouwd als een positief uithangbord voor de Heydonck, zowel in Best als in 
de regio. 
 

Wilt u meer informatie? Laat het ons weten via ons mailadres: 
Heydonck.MR@bestonderwijs.nl. 


