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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 2018-2019. 

Dit jaar waren met name onderwerpen als IKC, de taalklas, het levensverhaal 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 2019 

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 ten 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 
instemmingbevoegdheid 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 2018-2019 was als volgt: 

* Denise van Oirschot (leerkracht, voorzitter) 

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

* Erna Metgod (leerkracht) 

* Anja Stijntjes (leerkracht)  

* Marijn van de Meij ( leerkracht, vervanging Denise) 

* Tom van der Vlugt (leerkracht, vervanging Anja)  

* Sanne van Opstal (ouder) 

* Kelly Klaassens (ouder) 

* Hans Haans (ouder) 

* Mirjam van Griensven (ouder)  

Vergaderingen 

De MR heeft dit schooljaar 10 keer vergaderd: 

Dinsdag 11 september 2018 

Dinsdag  9 oktober 2018 

Dinsdag 13 november 2018 

Dinsdag 11 december 2018 

Dinsdag 22 januari 2019 

Dinsdag 26 februari 2019 

Dinsdag 26 maart 2019 

Dinsdag 16 april 2019 

Dinsdag 21 mei 2019 

Dinsdag 18 juni 2019 

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.  
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Behandelde onderwerpen 

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

* Kinderopvangpartners IKC (advies) 

Op de locatie Paardenhei is nog enige onduidelijkheid mbt tot de samenwerking en de 
huisvesting, mede doordat er in de zomervakantie onjuistheden zijn gecommuniceerd via het 
Groeiend Best. De directie van de Heydonck doet wat in haar mogelijkheden ligt om samen 
met het team en de directie en medewerkers van Little People een goed functionerend IKC 
neer te zetten. Na de teleurstellende uitkomst van de rechtszaak over het vestigen van een 
IKC op de locatie Paardenhei in het schooljaar 2017-2018 is besloten om alle energie te 
richten op de intensivering van de samenwerking zodat zij de kinderen een doorgaande 
leerlijn kunnen bieden. De voorschoolse opvang en de buitenschoolse opvang zijn 
ondergebracht op de locatie Wildheuvel. Peuter- educatie is toegestaan in het gebouw van de 
Heydonck aan de Paardenhei te blijven.  

Op de locatie Naasten Best heeft Partou enige tijd geen directie gehad, hierdoor verliep de 
samenwerking tot het intensiveren van de samenwerking als IKC moeizaam. Angeliek Sterken 
is als gesprekspartner betrokken. Tevens is er bij Partou op deze locatie een nieuwe directie en 
kan ook hier de samenwerking geïntensiveerd worden.  

* Schoolgids (instemming) 

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. 

* Talentbeleid/plusklas (instemming) 

De directie heeft een werkgroep opgericht om in kaart te brengen hoeveel leerlingen extra 
uitgedaagd dienen te worden ivm hoogbegaafdheid. Er is een meetinstrument voor ingezet, 
de uitkomst hiervan is nog niet bekend. 

* Begroting (advies) 

Een afvaardiging van de MR heeft de begroting bekeken en er een aantal kritische vragen 
over gesteld aan de directie. Deze heeft de vragen afdoende kunnen beantwoorden. De 
begroting is begroot op wat kinderen nodig hebben. Gericht op personeelsbezetting, 
materialen, scholing etc.  
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* Schoolondersteuningsprofiel (advies) 

Het schoolondersteuningsprofiel, waarin duidelijk wordt beschreven wat er van 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, 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 (instemming) 

Na aanleiding van de positieve ervaring van het werken in units op de locatie Paardenhei is 
nu ook besloten om op de locatie Naastenbest hier voor te kiezen. De groepen 1/2/3 hebben 
een forse groei door gemaakt in leerling aantallen wat de werkwijze in units alleen maar ten 
goede zal komen. Ouders zijn hier over geïnformeerd, het team deelt veel informatie 
onderling en met de ouders om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.  

* Vakantierooster/studiedagen (advies) 

De MR heeft ingestemd met het vakantierooster voor 2019-2020. De studie dagen zijn zo 
verdeeld mogelijk ingezet, de leerkrachten werken op deze dagen samen aan een ontwikkel 
agenda. Deze agenda bestaat uit verschillende thema’s zoals Pedagogisch tact.  

* Werkdrukakkoord (instemming) 

Ook dit schooljaar hebben leerkrachten in het hele land actie gevoerd voor een lagere 
werkdruk en meer loon. Ontdanks dat de leerlingen op deze dagen thuis mogen blijven is 
gewaarborgd dat dit niet ten koste ging van het wettelijk minimum aantal uren dat de 
leerlingen les dienen te krijgen. Vanuit het werkdrukakkoord wat gesloten is is er een 
vakdocent gym gestart. Dit is als zeer positief  ervaren, gezien de anderhalf  uur aan 
eengesloten gym les voor sommige kinderen te intensief  is wordt er gekeken naar een 
aangepaste verdeling van de beschikbare uren. 

Tevens heeft de MR ingestemd met een opslagfactor voor lesgebonden uren van de onderwijs 
assistent en leraar ondersteuners.  
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* Tevredenheidsonderzoek/enquête (advies)  

Aan het einde van het vorige schooljaar heeft een enquête plaats gevonden, voor een goed 
inzicht in wat er op welke locatie door de ouders en leerlingen verwacht wordt van de 
leerkrachten en directie is de huidige enquête niet toereikend. Voor een volgende enquête zal 
hier voor een ander instrument gezocht worden.  

* Verkiezing 

Ivm het niet terugkeren van Anja Stijntjes in de MR is er een verzoek ingediend in het team 
wie zich beschikbaar wilde stellen voor de lerarengeleding van de MR. Tom van der Vlugt die 
Anja al enige tijd verving is vervolgens unaniem gekozen als nieuw MR lid.   

Overige onderwerpen 

* Taalklas  

De taalklas is dit schooljaar gestart met 15 leerlingen van verschillende achtergronden.  Alle 
teamleden zijn geïnformeerd over de verschillende achtergronden en de procedures waar 
deze kinderen mee te maken krijgen wanneer ze hun land moeten ontvluchten en elders een 
nieuwe start gaan maken. Hiervoor is hulp ingeroepen van vluchtelingenwerk en ook 
maatschappelijkwerkers. In het begin van het schooljaar was er onvrede en vooral 
onwetendheid over de aanwezigheid van de taalklas onder ouders en leerlingen. De ouders en 
kinderen zijn beter geïnformeerd over de taalklas en hoe deze werkt binnen de school. Deze 
informatie heeft veel mensen geholpen. Waar mogelijk stromen de leerlingen uit naar de 
reguliere groepen, in januari zijn er vier leerlingen aangesloten bij een reguliere groep. Deze 
instroom verloopt goed, helaas is het nog niet eenvoudig om de kinderen vanuit de taalklas 
door te laten stromen naar het voortgezet onderwijs. 

Er wordt op het moment gekeken of  een evt groep 9 hiervoor een oplossing zou kunnen zijn. 

* het levensverhaal 

In parnassys, het systeem waarin school resultaten etc worden bewaard, worden ook 
belangrijke gebeurtenissen op school of  in de thuis situatie opgeslagen. Echter werd het 
systeem niet optimaal benut, waardoor belangrijke informatie verloren/niet gevonden werd.  

Na aanleiding hiervan is besloten deze informatie te bundelen per leerling in 1 document; 
“het leerlingdossier”  op deze manier is het voor een vervangende leerkracht of  bij de start 
van een nieuw schooljaar eenvoudiger om deze informatie te vinden. 
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