Concept Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS De Heerevelden
Schooljaar 2014-2015 (Concept)
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van OBS de Heerevelden over het
schooljaar 2014-2015. De ontwikkelingen van het schooljaar zijn beknopt in dit verslag
opgenomen. Voor een volledig beeld wordt verwezen naar de verslagen van de MRvergaderingen die via de website beschikbaar zijn.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad:
Ook in het schooljaar 2014-2015 hebben we in de MR gewerkt met een samenstelling van 3
ouders en 3 teamleden, de volgens de WMS minimum voorgeschreven samenstelling. Tijdens het
schooljaar hebben er enkele mutaties in de samenstelling plaatsgevonden. De samenstelling
gedurende het schooljaar was als volgt:
Oudergeleding:
Erik Mentink (voorzitter)
Jara Hagedoorn (tot februari 2015)
Cinthy van Berkel (sinds februari 2015) (GMR)
Marcel van Gaal
Teamgeleding:
Will Bleijs (secretaris & GMR)
Patricia van Gool (sinds februari 2015)
Adrie van Oers
In de oudergeleding zijn we het jaar begonnen met een nieuw lid: Jara Hagedoorn. Vanwege een
persoonlijke omstandigheid heeft zij besloten haar schoolgaande kind naar een andere school te
laten gaan. Daarom hebben wij al na ongeveer een half jaar afscheid van Jara moeten nemen.
Gelukkig hebben wij Cinthy van Berkel, vorig jaar bij de verkiezingen als tweede geëindigd, bereid
gevonden de ontstane vacature, in ieder geval tot het eind van het schooljaar, in te vullen. Al snel
gaf zij te kennen gewoon de termijn af te willen maken. Dit is volgens het geldende MR-regelement
(2009, gewijzigd vastgesteld in 2012) mogelijk volgens artikel 3.14 lid 1. We hoefden dus niet
opnieuw op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR. Cinthy heeft besloten
naast haar lidmaatschap voor de MR ook de taken voor de GMR te blijven vervullen.
Bij de teamgeleding is na het afscheid van Peter van de Wier de MR begonnen met een vacature.
Gedurende het schooljaar is deze vacature ingevuld in de persoon van Patricia van Gool. Helaas
is Adrie van Oers ziek uitgevallen, waardoor hij ook zijn taken als MR-lid niet heeft kunnen
vervullen. Aan het eind van het schooljaar heeft Adrie te kennen gegeven de teamgeleding met
ingang van het schooljaar 2015-2016 te verlaten.
Armin Floren heeft als directeur ongeveer de helft van de MR vergaderingen bijgewoond. Tijdens
deze vergaderingen was altijd sprake van een goede en informele informatie-uitwisseling tussen
MR en directie en ruimte voor open discussies.
Voor de MR is op de schoolbegroting budget opgenomen, maar er zijn geen grote uitgaven
geweest. De administratie van de school vervult de rol van penningmeester.

In het schooljaar 2014-2015 zijn een aantal standaard, in de Wet medezeggenschap scholen
(WMS) genoemde, onderwerpen besproken en waar nodig geaccordeerd:






Taakbeleid 2014-2015
Schoolbegroting 2015
MR jaarrooster 2014-2015
Schoolgids 2014-2015
Zorgplan

Naast deze onderwerpen heeft de MR zich ook bezig gehouden met de volgende onderwerpen:













Strategisch beleidsplan (Opmaat) en schoolplan (de Heerevelden)
In november hebben Cinthy van Berkel in haar rol voor de GMR en ondergetekende
deelgenomen aan een avond die door Opmaat werd georganiseerd ter voorbereiding op het
strategisch beleidsplan dat door Stichting Opmaat moest worden opgesteld voor de periode
2015-2019. Tijdens deze avond hebben diverse ouders van Opmaat-scholen input gegeven
voor het nieuwe strategisch beleidsplan.
Tevens heeft ondergetekende deelgenomen aan een informatieavond georganiseerd door de
VOO (Vereniging voor Openbaar Onderwijs) over het schoolplan, dat dezelfde periode omvat
als het strategisch beleidsplan.
Het schoolplan moet nog in de raad besproken worden.
Kinderraad.
De kinderraad in het afgelopen schooljaar niet actief geweest.
Formatieplan
Al in maart is een afvaardiging van de ouders met Armin Floren om tafel gaan zitten om te
kijken welke opties er waren voor de formatie voor het nieuwe schooljaar. In de aanloop naar
een definitief formatieplan hebben we een uitgebreide brief geschreven naar het bestuur van
de stichting, in een poging voldoende budget te krijgen om een jonge docent met
vernieuwende ideeën voor het team te behouden. In een lang en goed gesprek met de
bestuurder is ons echter duidelijk geworden dat dit geen haalbare kaart was.
Uiteindelijk is er een formatieplan gemaakt waar de nodige creativiteit in zat. De MR heeft met
dit plan in kunnen stemmen. Tijdens een informatieavond is de formatie voor het nieuwe
schooljaar uiteengezet voor de ouders. Dit leverde de nodige discussies op en er is zelfs door
ouders een poging ondernomen om het door ons vurig gewenste budget alsnog los te krijgen.
Er is een gesprek geweest tussen enkele MT-leden van de stichting, de school en de ouders,
waarin diverse afspraken zijn gemaakt.
Arbo en ontruimingsplan
Cinthy van Berkel en Will Bleijs hebben de taak op zich genomen het ontruimingsplan te
actualiseren. Hier is een goede start mee gemaakt, maar ze werden ingehaald door nieuwe
feiten, namelijk dat het Beatrix College enkele dagen in de week gebruik maakt van lokalen in
de Heerevelden. Dit vraagt om het ontruimingsplan hierop aan te passen.
Raad van Toezicht
Als raad hebben wij onze zorgen over het functioneren van het College van Bestuur. Om deze
zorgen te duiden hebben we een informerende brief geschreven naar de Raad van Toezicht.
Armin Floren
Op de laatste schooldag bereikte ons het nieuws dat Armin Floren een nieuwe betrekking heeft
geaccepteerd op een school in Roosendaal. Er was helaas geen tijd meer om hierover op dat
moment met het bestuur in overleg te gaan.
Vakantierooster
Het vakantierooster is een aantal keer besproken. In eerste instantie is er een voorlopig advies
gegeven. Tijdens een teamoverleg is het team echter tot andere keuzes gekomen. De
gemaakte keuzes waren goed doordat en zodoende heeft de raad een positief advies
gegeven. Met het opstellen van het vakantierooster is zoals elk jaar zoveel mogelijk rekening
gehouden met de uitkomsten van de in het schooljaar 2010-2011 gehouden ouderenquête.

Meer details zijn terug te lezen in de verslagen van de MR/vergaderingen die zijn
te vinden op www.heerevelden.nl.
Tilburg, september 2015,
Erik Mentink, voorzitter MR.

Bijlage Aftreedschema MR-leden
Naam

Termijn

Jaar van aantreden

Einde termijn

Erik Mentink

1

2012

2016

Cinthy van Berkel

1

Will Bleijs

4

Marcel van Gaal

Patricia van Gool
Vacature

1

1
-

Oudergeleding

2012

2016

2015

2018

2015

2018

Teamgeleding

2015
-

2018
-

