Jaarverslag Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool De Vijfhoeven
2012–2013
Inleiding
Dit is het jaarverslag 2012-2013 van de medezeggenschapsraad (MR) van Katholieke Basisschool De
Vijfhoeven. In dit verslag beschrijven wij de activiteiten van de MR in het afgelopen schooljaar en de
ontwikkeling die de MR heeft doorgemaakt samen met de school.
Basisschool De Vijfhoeven valt als één van de 13 basisscholen in de gemeente Heusden onder de
stichting Scala.
Samenstelling MR
MR is van start gegaan met de volgende bezetting (3 leerkrachten en 3 ouders): Gerrie van Delft,
Miriam de Klerk en Rian Zijlmans (teamleden) en Marleen Tiedemann, Max Vos (Voorzitter) en Tessa
Klerks (ouders).
In September 2012 hebben twee ouders besloten om terug te treden als lid: Max Vos (voorzitter) en
Tessa Klerks
Na verkiezingen zijn twee nieuwe enthousiaste ouders toegetreden tot de MR: Carola van Doleweerd
en Mirjam van der Zeeuw. Marleen Tiedemann heeft de rol van voorzitter op zich genomen.

De huidige MR bestaat uit: (van links naar rechts)
Carola van Doleweerd (ouder), Marleen Tiedemann (ouder, voorzitter), Miriam de Klerk (teamlid),
Gerrie van Delft (teamlid,) Rian Zijlmans (teamlid) en Mirjam van de Zeeuw (ouder).
Vergaderingen en verslagen
*
MR vergaderingen
In het schooljaar 2012-2013 is er in totaal acht keer door de MR vergaderd. De verslagen zijn niet
direct openbaar gemaakt omdat deze beknopt zijn en daardoor enige toelichting behoeven. Daarnaast
kunnen er soms vertrouwelijke zaken in staan. Wel zijn de verslagen in te zien, hiervoor kunt u contact
opnemen met Gerrie van Delft.
Voor de jaarlijks terugkomende onderwerpen werkt de MR met een jaarplanning, daarnaast komen
actuele onderwerpen aan de orde. Ieder jaar heeft de MR één of meerdere speerpunten.
Voor het schooljaar 2012-2013 was het speerpunt communicatie, specifiek de nieuwe website voor De
Vijfhoeven. Door schoolleider Marja van Sluisveld is in samenwerking met het Scalakantoor en de
webdesigner heel hard gewerkt aan de nieuwe website. Ook de MR heeft actief meegewerkt aan het
ontwikkelen, meedenken, controleren van de nieuwe website. De nieuwe website is actief sinds
september 2013 en wij zijn er trots op.
Tevens heeft de MR meerdere bijeenkomsten bijgewoond over de veranderingen in het stelsel voor
passend onderwijs. In augustus 2014 verdwijnt de leerlinggebonden financiering (rugzakjes). Het geld
van de rugzakjes wordt dan gebundeld bij het samenwerkingsverband, de samenwerkende
schoolbesturen in een regio. Het samenwerkingsverband (SWV) voor de regio Aalburg, Heusden,

Waalwijk en Loon op Zand heet SWV PO 30-10 en bestaat uit ongeveer 60 scholen. Het
samenwerkingsverband is momenteel bezig met het ontwikkelen van het ondersteuningsplan. Dit is
een plan waarin alle afspraken komen te staan over de wijze waarop in onze regio voor alle leerlingen
een zoveel mogelijk passende plek in het onderwijs kan worden gerealiseerd. Ook in dit schooljaar
volgt de MR actief de ontwikkelingen die tot het nieuwe stelsel zullen leiden.
Tijdens de vergaderingen zijn zeer uiteenlopende onderwerpen aan de orde gekomen waaronder:
Ontwikkelingen Buitenschoolse Opvang (BSO) locatie De Vijfhoeven, Tussenschoolse Opvang (TSO),
kritisch volgen van de schoolbegroting, schoonmaak op school, oudergesprekken, gesprekkencyclus
op school, Motorische Remedial Teaching (MRT), bezuinigingen op school, verspreiding groepslijsten
enzovoort.
De MR heeft instemming verleend aan de volgende documenten: Formatie en urenverantwoording,
Onderwijstijd, Schoolplan, Schoolreglement, Zorgplan, Aanpassing ouderbijdrage en het Scala MR
regelement.
Het speerpunt van de MR is voor schooljaar 2013/2014 wederom op het gebied van communicatie, dit
jaar gericht op de samenwerking tussen ouders en school en op intensivering van de samenwerking
met de Oudervereniging. Daarnaast zullen de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs
actief worden gevolgd.
*
Voorzittersoverleg
Brug slaan tussen GMR en MR
Dit overleg is bedoeld voor de communicatie tussen de MR’en en de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). De voorzitters van alle MR’en van de Scalascholen en een
afvaardiging van de GMR neemt deel aan dit overleg. Er worden zaken besproken die op meerdere
scholen spelen (school overschrijdend) en er wordt bepaald of een onderwerp op de agenda van de
GMR wordt geplaatst. Het voorzittersoverleg heeft in het schooljaar 2012-2013 vier keer
plaatsgevonden en iedere bijeenkomst is bijgewoond door één ouder samen met één leerkracht uit
onze MR.
*
GMR-overleg
Dit is het overleg voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, overkoepelend voor alle
Scala-scholen. De MR is actief betrokken bij de activiteiten van de GMR, dient onderwerpen in, stelt
vragen en volgt de onderwerpen die besproken worden.
Het GMR overleg heeft tien keer plaatsgevonden en is één keer bijgewoond door de MR in verband
met toelichting op de begroting.
Tenslotte
Wij willen hierbij nogmaals Max Vos en Tessa Klerks bedanken voor hun jarenlange inzet en inbreng
in de MR.
Als MR zullen wij ook dit schooljaar kritisch opbouwend kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd.
Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dit graag.
Aarzel niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen naar ons te mailen. Ook zijn er dit
schooljaar een aantal inloopochtenden voor ouders gepland, waarbij wij als MR ook aanwezig zijn. De
volgende inloopochtend is op woensdag 11 december a.s. van 08.45 uur tot 09.45 uur in de
lerarenkamer op school.
Iedereen is meer dan welkom om de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bij te wonen als
toehoorder of om een onderwerp in het overleg in te brengen. Wij verzoeken u wel om dit vooraf
kenbaar te maken.
De eerstvolgende MR vergadering is op dinsdag 3 december a.s. om 19.30 uur. Tijdens deze
vergadering komen onder andere de volgende onderwerpen ter sprake: Ontwikkelingen passend

onderwijs, ouderbetrokkenheid en vragen gesteld aan de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR).
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de MR-leden of contact met ons
opnemen per email: mrvijfhoeven@scalascholen.nl. Natuurlijk kan je ook altijd een van de MR-leden
aanspreken bij school of telefonisch contact opnemen met Marleen Tiedemann (voorzitter) op
telefoonnummer 073-6441998.

