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Inleiding
De Medezeggenschapsraad (MR) van OBS Den Bussel bestaat uit vertegenwoordigers vanuit
onderwijzend personeel en de oudergeleding. De directeur van onze school is tijdens de
vergaderingen aanwezig als adviseur. Tijdens de vergaderingen komen diversen onderwerpen
aan bod. De MR vergadert objectief en met een kritische blik zo ’n zes a zeven keer per jaar.
Daarnaast staan bij de vergaderingen altijd de volgende vijf kernwaarden van OBS Den Bussel
centraal:
•
•
•

•

•

Bruisend: leerkrachten en kinderen stralen werkplezier uit. We hechten waarde aan
een warm schoolgebouw en schoolomgeving. Onze activiteiten stralen energie uit.
Uniek: ieder kind, leerkracht en ouder mag, binnen grenzen, zichzelf zijn. We hebben
een uniek Brede schoolconcept.
Uitdagend: we sluiten aan bij het niveau en belevingswereld van het kind. We bieden
verschillende werkvormen en materialen aan kortom we bieden een uitdagende
leeromgeving.
Respect: we hebben respect voor ieders sterk e en zwakke kanten. Interesse voor
elkaar komt uit het hart en niet uit het hoofd. We hebben respect voor ieders
geloofsovertuiging. We nemen elkaar serieus en komen afspraken na, we willen
elkaar leren kennen.
Veilig: we hechten veel waarde aan struc tuur. Kinderen, leerkrachten en ouders
weten waar ze aan toe zijn, in alle omstandigheden kunnen we rekenen op elkaar .
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Vergaderingen en bezetting
De Medezeggenschapsraad (MR) van OBS Den Bussel bestond dit jaar uit:
Personeelsgeleding




Mevr. A. Feenstra (secretariaat)
Mevr. H. Smeets
Dhr. F. van den Dries

Oudergeleding




Mevr. M. Klijn
Dhr. K. van der Lee
Dhr. J. van der Ceelen (voorzitter)

Adviseur


Dhr. J. Peters

Het bijzondere in dit jaar was dat onze voorzitter de dhr. J. van der Ceelen eind van het
schooljaar afscheid heeft moeten nemen van de MR. Mevrouw G. Verschure zal met ingang van
het schooljaar 2018-2019 plaats nemen in de oudergeleding van de MR. De heer K. van der Lee
neemt voor het schooljaar 2018-2019 het voorzitterschap voor zijn rekening.
De vergaderingen hebben op de volgende data en locatie plaatsgevonden:
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Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata staan vast en worden vermeld op
de jaarkalender die te vinden is op de website van de school.
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Onderwerpen 2017-2018
Instemmingsrecht


Samenstelling formatie (PG)
Op de teldatum 1 oktober 2017 was het aantal leerlingen van OBS Den Bussel 2 91. Dat
is 5 leerling minder dan een jaar eerder.
Vanuit de MR is er ook dit jaar weer aandacht geweest voor communicatie richting
ouders wat betreft formatie ofwel groepsindeling. Aangezien dit vorig jaar ook positief
door ouders is ontvangen. De MR zal hier de komende jaren aandacht voor blijven
houden.
Leerkrachten en schoolleiding overleggen met elkaar. Bij het nemen van de beslissing
wordt gekeken naar de samenstelling van de groep maar ook naar de individuele
leerling. Vanuit de MR bespreken we de groepsverdeling (schoolformatieplan) en geven
we vanuit de Oudergeleding advies . Alleen de Personeelsgeleding heeft hier een
instemmingsrecht.



Jaarplan schooljaar 2017-2018
Het Jaarplan is door MR geëvalueerd. Vrijwel alle doelen zijn succesvol gerealiseerd op
enkele na. Deze schuiven door naar het Jaarplan 2018-2019. MR heeft aangegeven
scherp te zijn op het aantal doelen en de beschikbare uren om deze te realiseren.
Engels wordt volgend schooljaar geïmplementeerd. De methode Engels die op school
wordt toegepast blijkt na onderzoek te voldoen aan de kerndoelen van het voortgezet
onderwijs. Ook motiverend lezen wordt geïmplementeerd.
Ook blijft ICT een aandachtspunt. Aangezien tablets in de toekomst de boeken gaan
vervangen, wordt er verder op tablets georiënteerd. School houdt veelvuldig contact met
leveranciers om maximaal soepel gebruik mogelijk te maken.
Alle activiteiten van het kind centrum zijn uitgevoerd.
De instroom van de school blijft stabiel op pakweg 29 1 leerlingen. Dit in tegenstelling tot
een daling van het aantal leerlingen in de kern Kaatsheuvel.



Schoolplan Meerjaren 2015-2019
Het blijft vooralsnog ongewijzigd.



ICT Beleidsplan
Het in het schooljaar 2016-2017 opgestelde ICT Beleidsplan is na een aantal
onverwachte wijzigingen van Stichting Bravoo aangepast en aangevuld. De plannen in
het beleidsplan bleken veel te ambitieus. De afschrijvingslast was veel te hoog.
Bedragen zijn doorgeschoven of gesplitst. Aangezien de Skoolpads niet brengen wat is
beloofd zal bij aanschaf van eventueel nieuwe apparatuur meer eisen en voorw aarden
worden gesteld. De goedkeuring van het ICT Beleidsplan door de MR heeft in het
schooljaar 2017-2018 plaats gevonden.

3

2017 - 2018

JAARVERSLAG MR



MR Reglement
Aangezien het MR Reglement vorig jaar al tegen het licht is gehouden behoeft dit op dit
moment geen aanpassingen.



Invulling TSO (Tussen Schoolse Opvang) en hoogte financiële bijdrage (OG)
Geen wijzigingen en daarmee goedkeuring MR.



Veiligheids (incl. RI&E), gezondsheids- en welzijnsbeleid
De risico-inventarisatie en -evaluatie heeft een tweeledig karakter. Enerzijds wo rdt de
risico-inventarisatie en -evaluatie gebruikt als basis voor het opstellen van een plan van
aanpak, waarin de voornemens staan vermeld om de arbeidsomstandigheden te
optimaliseren. Daarnaast wordt met het uitvoeren van de risico -inventarisatie en evaluatie voldaan aan de wettelijke verplichting tot het uitvoeren van een dergelijk
onderzoek (artikel 5 arbeidsomstandighedenwet).
Bravoo laat elke 4 jaar een RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie) afnemen onder het
personeel. Het besproken rapport is in november 2016 uitgevoerd, welke leidt tot een
plan van aanpak dat in de komende jaren uitgerold zal worden. De meeste aandacht zal
uitgaan naar:
o
o

Klimaatbeheersing voor enkele lokalen
Sociale veiligheid personeel. Leerkrachten voelen zich belast door ongewenst
gedrag van ouders

In juni 2018 is een veiligheidsadviseur geweest voor een twee uur durend onderzoek.
De uitkomst van dit onderzoek is nog niet bekend bij de MR. De uitkomsten van dit
onderzoek zal een aandachtspunt worden voor het nieuwe schooljaar. Alsmede ook de
vraag wie voor de verdere uitvoer, dan wel de kosten, zorg moet dragen.

Adviesrecht


Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel legt de school ten minste eenmaal per 4 jaar vast
welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook
staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leerkrachten,
schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.
Het SW V (Samenwerkingsverband) passend onderwijs heeft alle scholen een digitaal
format gestuurd. Bestuurders en DBG-er (Deskundig Bevoegd Gezag) hebben het
ingevulde format met directie en interne begeleiders besproken . Uit dit overleg zijn geen
bijzondere aandachtspunten meer gekomen.



Vakantierooster (schoolgids)
Elk jaar geeft de MR advies over het vakantierooster en de indeling van studiedagen en
dergelijke.



Samenwerkingsrelaties (IKC, Bra.Verk.Lab., etc.)
Een werkgroep van verschillende instellingen (gemeente, Contour de Twern, wijkteam,
bewonerscommissie, Mikz, bibliotheek, school) heeft een analyse gemaakt. Er wordt
continu een vertaling gemaakt naar actiepunten met betrekking tot activiteiten rondom
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ontwikkeling IKC (Integraal Kindcentrum). Het IKC is een verdere ontwikkeling van de
Brede School en komt als ontwikkelingspunt uit de LEA (Lokale Educatieve Agenda).
Het gaat om kleine zaken in de samenwerking. Er is geen groot lange termijndoel
geformuleerd. Wel zijn de volgende onderwerpen vastgesteld:
Samenwerking peuterschool De Rode Loper (Mikz):
o Peuters en kleuters spelen op de speelplaats van school
o Gezamenlijke knutselmiddagen voor peuters en kleuters
o Gezamenlijke voorleesactiviteit voor peuters en kleuters
o Open ochtend voor de ouders peuterschool De Rode Loper
Samenwerking met voor- en naschoolse opvang (Mikz)
o Afstemming pestprotocollen
o Project Golden Rules (groep 8 i.s.m. Contour / de Twern)
Samenwerking met buurthuis Pannenhoef / dienstencentrum De Rode Loper:
o Knutselmiddagen op vrijdag in het buurthuis (eenmaal p er maand periode
oktober / maart)
o Schildercursus kinderen bovenbouw met cliënten dienstencentrum De Rode
Loper
Loopbaanbegeleiding:
o Leerlingen van het van Haestrechtcollege ondersteunen bij de jaarlijkse open
middag (afd. consumptieve beroepen)


Rapportgesprekken
In 2017-2018 heeft de evaluatie van de nieuwe structuur van de rapportgesprekken
plaats gevonden waarbij de ouder de leerkracht informatie verstrekt omtrent het kind
aan de hand van een vooraf ontvangen checklist. De kennismakingsgesprekken zijn
positief ervaren. Inhoudelijk zijn er geen reacties geweest op de veranderingen van de
rapportgesprekken. De nieuwe structuur zal daarom in het schooljaar 2018-2019 ook
weer worden toegepast.



Begroting 2018 en resultaat 2017 OBS Den Bussel
Het resultaat van onze school is in het kalenderjaar 2017weer positief afgerond. Dit
bedrag wil de directie gebruiken om de ICT middelen op peil te houden. Het bestuur van
de stichting wil dit bedrag opnemen in de algemene reserves. Door de directie wordt
hierover een flinke discussie gevoerd met het bestuur. Het lijkt er namelijk op dat
grotere scholen een grotere bijdragen moeten leveren aan het resultaat van de kleinere
scholen. Er moet meer duidelijkheid komen of dit solidariteitsprincipe een standpunt is
van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) of de zittende directie van
Bravoo. Tot hoever kunnen op dit moment grotere scholen als Bussel gaan.
Het geld van de eerste stakingsdag mag de school zelf be steden. Het geld van de
tweede stakingsdag wordt door het bestuur toegevoegd aan het g eld voor de
werkdrukverlichting. In het schooljaar 2018-2019 wordt hiervan een extra
onderwijsassistente ingezet.



Vervoersprotocol
Vanuit het samenwerkingsverband BVL (Brabants VerkeersveiligheidsLabel) zijn er een
drietal vervoersprotocollen opgesteld, te weten:
o Auto
o Fiets
o Lopen
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Het vervoersprotocol Auto en Lopen zijn vorig jaar al goedgekeurd en in gebruik
genomen.
Het protocol Fietsen is geüpdatet, goedgekeurd, afgerond en in gebruik genomen.

Overig


Google Drive
De MR heeft in het schooljaar 2016-2017 een gezamenlijke Google Drive opgezet,
waarin alle documenten centraal worden opgeslagen. Door de positieve ervaringen van
afgelopen jaar wordt hier mee doorgegaan. Daarmee wordt het historisch archief voor
alle MR leden makkelijk toegankelijk.



Jaarkalender
Vorig jaar is er een nieuwe MR Jaarkalender opgesteld, die meer structuu r en daarmee
houvast geeft aan de vergaderingen wat betreft behandeling van onderwerpen. Deze
jaarkalender is echt een onderdeel geworden van de vergadering. De jaarkalender wordt
waarnodig steeds geactualiseerd.



Opbrengsten
In het komende schooljaar 2018-2019 wordt in de MR de trend van de Cito midden en
eind toetsen besproken. De Cito eind toets wordt niet op elke basisschool afgenomen.
Niet alle kinderen maken dus dezelfde toets. Er komen steeds meer adaptieve
(onderwijs op maat) toetsen. Door het dalende aantal deelnemende leerlingen is de
proefgroep (Cito) niet meer representatief. De entreetoets in groep 7 wordt niet meer
afgenomen, omdat het resultaat een vertekend beeld gaf voor de verwachtingen van
ouders



Financiën
De MR heeft in het schooljaar 2017-2018 € 400 euro geschonken aan de
schoolverlatersactiviteiten van groep 8. Dit bedrag is besteed aan een sportieve
activiteit tijdens het schoolkamp.



Verkiezingen
Doordat onze voorzitter J. van der Ceelen na dit schooljaar de MR verplicht moet
verlaten (doordat zijn kinderen naar het voorgezet onderwijs gaan), heeft de MR
verkiezingen uitgeschreven. Uit deze verkiezingen is mevrouw G. Verschure gekozen in
de oudergeleding van de MR.
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Vragen
Mocht u vragen hebben, laat het een van de leden van de Medezeggenschapsraad (MR) weten
of stuur een email naar onderstaand adres:
mr@denbussel.nl

Kurt van der Lee
Voorzitter MR
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