
JAARVERSLAG 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL BEISTERVELD 
 
Inleiding 
 
Voor u ligt het MR-jaarverslag. Dat ligt er om de volgende redenen: 

1. Het is een goede manier om de belanghebbende partijen (primair de ouders en het team, 
maar ook oudervereniging, directie, bestuur en GMR) te laten weten wat de MR allemaal 
doet. 

2. Voor de MR zelf is het ook goed om terug te kijken op een jaar en te zien wat we wel of 
juist niet hebben bereikt. We kunnen er van leren en het helpt om onze doelstellingen 
helder te krijgen voor de toekomst. 

3. Het is wettelijk verplicht om een jaarverslag te maken. 
 
Dit jaarverslag wordt verspreid onder team, MR, directie Beisterveld.  
 
MR Beisterveld 
September 2015 
 
Rol en werkwijze MR 
 
De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de 
belangen van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. De 
directie wordt hierbij beschouwd als de dagelijkse vertegenwoordiger van het bestuur op school. 
De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding van ieder drie leden.  
De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school 
aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte, wordt de MR over 
een aantal zaken verplicht ofwel om een advies dan wel om instemming gevraagd. 
De MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan.  
Als MR willen wij ons constructief en positief-kritisch opstellen richting directie en bestuur 
maar onder geen beding willen wij op hun stoel gaan zitten. Bestuur en directie zijn 
verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. 
Omdat de verantwoordelijkheid en dus de zeggenschap van de school steeds groter wordt door 
de terugtredende overheid, wordt ook de medezeggenschap steeds belangrijker maar ook 
complexer. 
 
Samenstelling MR 
 
Oudergeleding 
Naam    Lid sinds  taken    Aftreden  Reden aftreden 
Jaap Burgmans  2014  oudergeleding  2017   
Jeroen van Hout 2014  oudergeleding  2017 
Beatrice Delansay 2012   oudergeleding  2016    
 
Personeelsgeleding 
Naam    Lid sinds  taken    Aftreden  Reden aftreden
  
Ans van Rooij  n.b.  secretaris  2017 
Laurent de Bruijn 2008   voorzitter  2016 
Nick Raijmakers 2012  personeelsgeleding 2016 
 



Verkiezingen: 
In verband met het aftreden van twee MR-leden in het afgelopen jaar, zijn er nieuwe leden 
toegetreden. 
 
Vergaderingen 
 
De MR werkt op een ‘open’ wijze. Er wordt ongeveer, iedere zes schoolweken vergaderd. De 
vergaderdata van de MR worden in de schoolkalender vermeld, de verslagen van de MR 
vergaderingen worden op de website geplaatst, waar zij door iedereen gelezen kunnen worden. 
Ouders en teamleden hebben het recht om de vergaderingen van de MR bij te wonen. De enige 
uitzondering in de openheid van ons functioneren is als er gesproken wordt over personen; dit 
gebeurt natuurlijk vertrouwelijk. 
De vergaderingen vinden altijd plaats op een van beide scholen, zodat de drempel om de 
vergaderingen bij te wonen zo laag mogelijk is; dit past in ons streven naar openheid. Er is dit 
schooljaar 5 keer regulier vergaderd (2x in aanwezigheid van een overblijfcoördinator en 1x in 
aanwezigheid van de BVL-coördinator (Brabants Verkeersveiligheid Label). 
Naast het adviseren over plannen en besluiten van directie en schoolbestuur, komen we ook zelf 
met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van de kinderen te verrijken. 
 
Belangrijkste behandelde onderwerpen 
 
Invulling directie-FTE’s BS Beisterveld/BS Bernardus 
De directeur moet zijn beschikbare tijd verdelen tussen beide scholen. Dat betekende dat hij  
minder aanspreekbaar was voor ouders en het team. Uiteraard kan dit wel eens vervelend zijn, 
maar over het algemeen is dit naar tevredenheid verlopen door de goede opvang van het team. 
  
Huisvestingsbeleid Skozok 
Duidelijk is geworden dat basisschool Bernardus gehuisvest gaat worden in een nieuw te bouwen 
school in Bergeijk ’t Loo.  
 
Tussenschoolse Opvang 
2x per jaar worden de overblijfcoördinators uitgenodigd in de MR vergadering. Ze verstrekken 
dan een toelichting aan de MR-leden over de stand van zaken bij de TSO. 
 
Brabants Verkeersveiligheidslabel 
1x per jaar wordt de coördinator van het BVL (verkeersouder) uitgenodigd tijdens de MR 
vergadering om een toelichting te verstrekken op de activiteiten die geweest zijn en die nog op 
de planning staan.  
 
Formatie 
De Directie heeft haar plannen ten aanzien van de groepsindeling voor het schooljaar 2015/2016 
voorgelegd aan de MR. De formatie voor dat schooljaar is niet veranderd ten opzichte van het 
vorige schooljaar, zodat het formatieplan zonder verdere inmenging van de MR samengesteld kon 
worden door de directie. 
  
Vakantie/studiedagen: 
De vakantie/studiedagen voor het schooljaar 2015/2016 zijn dit verslagjaar door de directies 
van de Hofscholen besproken en vastgelegd. De MR heeft deze goedgekeurd.  
 
 



Schooltijden: 
Er hebben afgelopen schooljaar verkennende gesprekken plaatsgevonden over een mogelijke 
wijziging van de schooltijden.  
 
Samenwerking  
 
Algemeen; 
Over het algemeen kunnen we terugkijken op een geslaagd jaar waarin doelstelling aangaande 
betrokkenheid en bekendheid, grotendeels gehaald zijn.  
We zijn dit schooljaar gestart met gezamenlijke MR vergaderingen met bs Barnardus. Dit 
betekent dat we gezamenlijk vergaderen over de agendapunten die beide scholen betreffen, 
zodat de directeur zijn verhaal maar 1x vertelt. Daarna gaan de beide MR en nog apart 
vergaderen indien nodig. De vergaderingen worden om de beurt op de scholen gepland. Omdat 
Beisterveld en Bernardus in de toekomst niet gehuisvest worden in één gebouw, is besloten om 
komend schooljaar wel op dezelfde dag en tijd, maar niet meer gezamenlijk te vergaderen. De 
directeur kan dan wel toelichting geven, maar de vergaderingen gaan weer apart plaatsvinden.  
 
Ouderraad 
Het is heel prettig en ook goed voor Beisterveld dat we kunnen constateren dat de samenwerking 
in het schooljaar 2014-2015 wederom heel goed verliep.  
 
Directie Beisterveld 
De contacten met de directie zijn erg constructief, de relatie prima en er is altijd bereidheid 
over en weer om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren. Hoewel de directie 
van Beisterveld geen lid is van de MR, vindt de MR het wel heel prettig om bij de vergaderingen 
altijd een directielid aanwezig te hebben zodat de communicatie tussen MR en directie op peil 
blijft. 
We doen de prettige constatering dat Frans de Lau steeds zeer gemotiveerd aan deze wens 
voldoet, waardoor we op vele vragen direct een antwoord krijgen. 
 
GMR (gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SKOZOK). 
Contact hiermee verloopt via de verslagen en agenda’s van de GMR-vergaderingen.  
 
MR financiering  
 
De MR krijgt van de overheid een bedrag om haar activiteiten te bekostigen. Omdat de MR dat 
bedrag niet gebruikt, is er op Beisterveld gekozen voor de volgende manier van  financieren: het 
geld waarop de MR recht heeft, wordt geschonken aan de Oudervereniging die hiermee 
activiteiten voor de kinderen bekostigd.  
 
Bergeijk, september 2016 
MR Basisschool Beisterveld 


