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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 2019-2020. 

Dit jaar waren met name onderwerpen als COVID19,  de taalklas,  nieuwe collega’s 

en de groepsformatie 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 
de MR leden of  via het e-mailadres 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/Medenzeggenschapsraad 

Best, Juni 2020 

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 bespreken 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 MR. Op zijn beurt kan deze 
elk standpunt dat zij heeft over een bepaalde situatie te alle tijden kenbaar maken aan de 
directie. 

De MR heeft twee soorten bevoegdheden : adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. 

In de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd bij welke onderwerpen de MR 
instemmingsbevoegdheid of  adviesbevoegdheid heeft.  

Onderwerpen die worden besproken zijn bijvoorbeeld: 

* Verbeteringen in het onderwijs 

* De besteding van geld en gebouwen 

* Vaststelling of  wijzigingen van de schoolgids en het schoolplan 

* Samenwerking met Kinderopvangorganisatie 

* Het vaststellen van vakanties en vrije dagen 

* Personeelsbezetting (vacature, scholing leerkrachten en groepsformatie) 

* Beleid van de school 

* Veiligheid (in en rond de school) 

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 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 
welke ouders van nieuwe leerlingen van de school ontvangen.  
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Samenstelling van de MR  

De MR bestaat uit 8 leden 4 ouders en 4 leerkrachten. De samenstelling van de MR in het 
schooljaar 2019-2020 was als volgt: 

* Denise van Oirschot (leerkracht, voorzitter) 

* Marly van Oorschot (leerkracht, voorzitter bij afwezigeheid van Denise)  

* Erna Metgod (leerkracht) 

* Tom van der Vlugt (leerkracht)  

* Sanne van Opstal (ouder) 

* Kelly Klaassens (ouder) 

* Hans Haans (ouder) 

* Mirjam van Griensven (ouder)  

Vergaderingen 

De MR heeft dit schooljaar 8 keer vergaderd: 

Dinsdag 3 september 2019 

Dinsdag  8 oktober 2019 

Dinsdag 26 november 2019 

Dinsdag 14 januari 2020 

Dinsdag 18 februari 2020 

Dinsdag 7 april 2020 

Dinsdag 26 mei 2020 

Dinsdag 30 juni 2020 

Daarnaast heeft de MR ook zitting gehad in de GMR vergadering van de stichting Best 
onderwijs. Sanne van Opstal  is namens de MR van de Heydonck aanwezig geweest bij deze 
vergaderingen. Namens de leerkrachten is Yvonne van de Linden aanwezig geweest.  
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Behandelde onderwerpen 

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

* COVID19  

Als er iets is wat niemand gaat vergeten van dit schooljaar dan is het wel het COVID19 virus 
wat heel de wereld plat legde. Waar het half  Januari nog over een pittige griep ging ver weg in 
China, kwam het na de voorjaarsvakantie toch snel dichterbij. 

Op 15 maart moesten alle scholen hun deuren voor onbepaalde tijd sluiten.  In de aanloop 
naar dit besluit werd er door het team van de Heydonck al rekening gehouden met deze 
mogelijkheid. In minder dan een week was het gelukt om een online lesprogramma voor 
iedereen beschikbaar te maken. Iedere dag werd er met de eigen leerkracht online de dag 
gestart, waarna de kinderen zelfstandig de lessen konden volgen. Leerkrachten waren 
beschikbaar via chat voor het beantwoorden van vragen. Ook was er aan het eind van de dag 
de mogelijkheid voor ouders en verzorgers om contact op te nemen met de leerkrachten. 

De flexibiliteit van leerlingen, ouders en leerkrachten werd maximaal op de proefgesteld. 
Binnen de Heydonck was een ieder enthousiast over de inzet van het team, de leerlingen en 
ouders. En werd er dan ook met enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging gewerkt.  

Er volgt een tijd van weinig fysiek contact en iedereen leert om meer online met elkaar te 
leren, werken en contact te houden.  

Ook de MR vergaderd online, tevens zijn er korte extra overleg momenten ingelast om de 
snel veranderende situatie te bespreken.  

Op 11 mei gaan de basisscholen weer deels open. Er wordt gestart met halve klassen en veel 
strikte hygiëne regels en restricties, zo zijn ouders niet welkom in het schoolgebouw en 
worden de leerlingen van groepen 1/2/3 op het schoolplein door de leerkrachten 
opgevangen. De MR heeft de directie geadviseerd om de kinderen om de dag een hele dag 
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Het Corona virus in Nederland  

27 februari 2020   Eerste besmetting geconstateerd  
6 maart 2020 	       Eerste Corona patiënt overlijdt  
9 maart 2020        Nederland stopt met handenschudden  
12 maart 2020      Evenementen afgelast en oproep tot thuiswerken 
15 maart 2020      Scholen gaan sluiten, ook een deel van de horeca dicht 
16 maart 2020      Zorgen over de capaciteit van de intensive care 
26 maart 2020      Groepsvorming op straat niet toegestaan 
11 mei 2020          Basisscholen gaan weer open, maar met halve klassen 
8 juni 2020            Alle kinderen mogen weer alle dagen naar school. 



naar school te laten komen, dit advies is tot stand gekomen naar aanleiding van de adviezen 
van het RIVM en het ministerie van onderwijs.  

De directie heeft dit advies overgenomen en op 11 mei starten de kinderen dan ook met de 
helft van de klas en om de dag. De dag die ze thuis zijn hebben ze thuiswerk opdrachten die 
ze via het online programma kunnen volgen. De nadruk ligt op de lessen in de klas.  

Op 8 juni mogen alle Bassischool leerlingen weer gelijktijdig naar school. De restricties en 
extra hygiëne maatregelingen blijven gelden.  

In verband met alle restricties is er besloten om de Heydonck dag dit jaar niet door te laten 
gaan. 

Inmiddels komt voor groep 8 het jaarlijkse kamp dichterbij en ook het doorgaan van de 
musical is onzeker. Het kamp vindt doorgang in aangepaste vorm, iedere betrokkene doet zijn 
uiterste best om er een fijn en veilig kamp van de te maken.  

De musical wordt voor een groot deel gefilmd. Tijdens de musical avond zullen de kinderen 
hun optreden laten zien, op deze manier kunnen toch alle ouders, broertjes en zusjes 
uitgenodigd worden. De scènes worden op film getoond en de liedjes worden live gezongen. 
Aansluitend is er voor de leerlingen van groep 8 een afsluitingsfeest georganiseerd.  

Zo wordt er een bijzonder schooljaar afgesloten zonder officieel rapport maar met een verslag 
van de behaalde leerdoelen en inzet die gezien is in de online les periode, worden de Cito 
toetsen door geschoven tot na de zomervakantie om zo een goed beeld te geven van de 
huidige niveaus en heeft een ieder heel veel geleerd mbt hygiëne, flexibiliteit en online leren 
en werken. 

* Taalklas 

De onzekere factor over het aantal leerlingen is wel eens lastig, maar met een vaste onderwijs 
assistent en een leerkracht een aantal dagen in de week is er voldoende stabiliteit om de 
leerlingen te begeleiden en ondersteunen op weg naar het uitstromen in de reguliere klassen. 
Het uitstromen vindt dan ook regelmatig plaats en ook na het uitstromen bieden de leerkracht 
en onderwijsassistent de leerling en leerkracht van de reguliere klas de nodige ondersteuning 
om deze kinderen zo goed mogelijk te bieden wat zij nodig hebben.  

* Schoolgids  

De schoolgids is door een commissie binnen de MR behandeld en waar nodig zijn, in overleg 
met de directie, aanpasssingen doorgevoerd. De MR heeft ingestemd met de schoolgids voor 
het nieuwe schooljaar. 

MR JAARVERSLAG 2019-2020 6



* Talentbeleid/plusklas 

In het schooljaar 2018/2019 is er door de directie een werkgroep opgericht om in kaart te 
brengen hoeveel leerlingen extra uitgedaagd dienen te worden ivm hoogbegaafdheid.  
Inmiddels wordt er stichtingsbreed aan gewerkt om kinderen die hiervoor in aanmerking 
komen beter in beeld te krijgen. De leerkrachten in de onderbouw zijn hier reeds in 
geschoold. Onderzoek wijst uit dat het voor kinderen beter is om met gelijk gestemden te 
leren.  

* Begroting  

Een afvaardiging van de MR heeft de begroting bekeken. De begroting is begroot op wat 
kinderen nodig hebben. Gericht op personeelsbezetting, materialen, scholing etc. Geld voor 
zware middelen wordt ook preventief  ingezet, oa ter ondersteuning van de leraren.  

* Veiligheid  

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, BHV, 
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 
naar wens en op schema verlopen en dat er geen zorgpunten zijn die acute actie behoeven. 
Na een toelichting van de directie heeft de MR ingestemd met de getoonde voortgang.   

* Groepsformatie  

De groepsformatie is ook dit jaar weer een uitdaging voor de directie. 

Door zwangerschappen en studie aanvragen wordt er tot net voor de zomervakantie nog 
geschoven om de formatie zo goed mogelijk neer te zetten voor de start van het nieuwe 
schooljaar.  

* Vakantierooster/studiedagen  

De MR heeft ingestemd met het vakantierooster voor 2020-2021. De studiedagen zijn zo 
verdeeld mogelijk ingezet.  
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* Werkdrukakkoord  

Ook dit schooljaar hebben leerkrachten in het hele land actie gevoerd voor een lagere 
werkdruk en meer loon. Aan het eind van het kalenderjaar was er een nieuwe CAO. Na het 
sluiten van de nieuwe CAO is er enkel nog actie gevoerd voor structurelere oplossingen voor 
het lerarentekort, minder werkdruk en kleinere klassen. Ontdanks dat de leerlingen op deze 
dagen thuis mochten blijven is gewaarborgd dat dit niet ten koste ging van het wettelijk 
minimum aantal uren dat de leerlingen les dienen te krijgen. Tevens zijn er van de 
vrijgemaakte werkdrukgelden dit schooljaar een conciërge en een handvaardigheidsleerkracht 
aangesteld. 

* Verkiezing 

Met het einde van dit schooljaar lopen de volgende termijnen af;  Denise van Oirschot, 
Sanne van Opstal, Kelly Klaassens en Mirjam van Griensven.  

Denise, Kelly en Mirjam hebben zich verkiesbaar gesteld. Voor Denise die vanuit de 
lerarengeleding zitting heeft in de MR zijn geen vervangers aangemeld, zij is dan ook 
herkozen. Door de geldende restricties en aangepaste werkwijzen als gevolge van de 
COVID19 hebben de verkiezingen van de oudergeleding geen doorgang kunnen vinden.  

Na vraag bij een vakbond voor onderwijs levert onderstaande informatie; 

Het is alleszins redelijk te veronderstellen dat ouders die onder de huidige omstandigheden 
door willen gaan met de MR nog een jaar in de MR zitting te laten hebben.  

Het is wel goed om dit formeel vast te leggen, nadat ouders zijn geïnformeerd en de directie 
op de hoogte is gebracht en geen bezwaar maakt.  Als er ouders zijn die toch bezwaar maken 
dan zullen er verkiezingen georganiseerd moeten worden.  

Overige onderwerpen 

* Sofie interim directrice op de Zevensprong  

Per 1 februari is Sofie als interim directrice naar de Zevensprong. Op de Zevensprong is 
vervanging nodig voor een langere periode. Gezien Marieke en Sofie inmiddels 4 van de 
geplande 5 jaren samen als directie actief  waren voor de Heydonck. Was het voor de stichting 
Best onderwijs een moment om hen te benaderen om deze vervanging in te vullen. 
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* Nieuwe collega’s 

Gedurende het schooljaar zijn er ook leerkrachten die afscheid nemen of  juist nieuw 
aangenomen worden. Zo hebben we afgelopen jaar afscheid genomen van Francijntje Siauw 
en Saskia Sanderse. En zijn er nieuw aangenomen Fieke van Leeuwen, Neelke Ebben, Ytje 
Kerkhoffs, Erica Meijer, Manon van der Heijden. 

Binnen stichting Best onderwijs worden ook zogenaamde zij-instromer aangenomen. Deze 
collega’s zijn bezig om hun PABO diploma in deeltijd te behalen. Ook binnen de Heydonck 
was er plaats voor deze collega’s. Ook de vervangerspool was erg schaars, hierdoor moest er 
creatief  naar oplossingen gezocht worden bij ziekte. Er zijn gelukkig geen klassen naar huis 
gestuurd. 

* School coach 

Met de start van dit schooljaar is Fieke van Leeuwen begonnen, zij is werkzaam als 
schoolcoach. 

Haar taak is om de leerkrachten te coachen. Daarnaast is zij mede verantwoordelijk voor een 
aantal taken die voorheen door de IBer uitgevoerd werden.  
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