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Medezeggenschapsraad      

Basisschool Hanevoet 

 

Hierbij het jaarverslag van de medezeggenschapsraad 

(MR) over het jaar 2016. Op grond van de Wet 

medezeggenschap op scholen (Wms) artikel 7 is de MR 

hiertoe verplicht. De MR moet aan iedereen die bij de 

school betrokken is, schriftelijk verslag doen van zijn 

werkzaamheden. Hieronder kunt u dan ook lezen wat de 

MR in 2016 allemaal heeft besproken. Dit jaarverslag is 

vastgesteld tijdens de MR vergadering van 18 januari 

2016. 
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Jaarverslag 2016 
Medezeggenschapsraad Basisschool 

Hanevoet 

ACHTERGROND VAN MEDEZEGGENSCHAP 

Wat is nu de MR? De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders (oudergeleding) en 

leerkrachten (teamgeleding) die samen meedenken en meebeslissen over het beleid van de 

school. Soms heeft de MR een adviserende rol, maar soms ook een instemmende rol. In dit 

jaarverslag zal bij elk onderwerp worden aangegeven welke rol de MR bij dat specifieke 

onderwerp heeft. Er wordt gesproken over verschillende onderwerpen, zoals het schoolplan, 

de schoolgids, het vakantierooster, het zorgplan, de begroting, de lunch en het personeelsbeleid.  

SAMENSTELLING VAN DE MR 

De MR bestaat uit een oudergeleding van drie ouders en een teamgeleding van drie 

leerkrachten. Ilse Somers is voorzitter (oudergeleding; linkse foto), Wendy Hermans-van 

Venrooij is secretaris (oudergeleding; middelste links foto) en Vera op den Brouw-Sprakel is lid 

van de MR tot en met Juni 2016 (oudergeleding; middelste rechts foto); Bart Roos vanaf 1 Juli 

2016 lid van de MR. (oudergeleding; rechts foto) 

 

 

.   
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Vanuit de leerkrachten is lid van de MR: Janne de Haan (teamgeleding; linker foto), vanaf sept 

2016 Niki van Dinther (rechts); Joyce Klompers (teamgeleding; foto 2) en Elke Hofmans 

(teamgeleding; foto 3). 

 

 

 

Binnen Salto is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten 

ouders en leerkrachten van verschillende Saltoscholen, maar niet van alle scholen. In 2016 

was Hanevoet niet vertegenwoordigd in de GMR.  

WERKWIJZE MR 

De MR ontvangt verschillende soorten informatie, zoals de nieuwsbrief en de notulen van de 

GMR, de belangrijkste punten uit het teamoverleg (plenair en gewoon), punten uit het 

lunchoverleg/ stamgroepouderoverleg en van de directie.  

De MR heeft een jaarplanning, waarop de onderwerpen staan die elk jaar aan de orde moeten 

komen. Dit geeft een duidelijke structuur voor de vergaderingen. In deze jaarplanning staat 

ook duidelijk aangeven welke wetsartikelen voor welk onderwerp van toepassing zijn en of de 

MR bijvoorbeeld instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Het jaarplan is in september 2016 

bijgewerkt. De MR werkt met een actiepuntenlijst; deze wordt aan het einde van de 

vergadering vastgesteld en direct in de MR map gedaan die tegenover het koffiehuis ter 

inzage ligt. In 2017 is de MR van plan dit op Isy te publiceren.  

VERKIEZINGEN MR 

De zittingsduur van de MR leden is 3 jaar. De zittingsduur van de teamgeleding loopt per 

schooljaar en die van de oudergeleding per kalenderjaar. Een leerkracht mag maximaal 2 

termijnen zitting hebben in de MR (totaal zes jaar). Een ouder mag maximaal 3 termijnen 

zitting hebben in de MR (totaal negen jaar).  
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Vera heeft gedurende 2016 besloten de oudergeleding van de MR vroegtijdig te verlaten. Bart 

heeft als enige gereageerd op de openstaande vacature en is zodoende per 1 mei als lid 

aangesteld. Momenteel is de MR weer compleet.   

OVERLEG MET HET BESTUUR 

De MR heeft in 2016 negen keer overleg gehad met de voltallige MR en één keer met alleen 

de oudergeleding en een speciale MR bijeenkomst met de stamgroepouders. Namens de 

directie is Annemarie van Zoest bij een groot aantal van de vergaderingen als gast aanwezig 

geweest. Joyce fungeert als ondersteuning van de directie en als MR lid vanuit de onderbouw. 

De vergaderingen worden vooraf aangekondigd in Isy en zijn openbaar. De vergaderingen zijn 

afwisselend op maandagavond en woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het Koffiehuis. 

Wil je een keer aanwezig zijn bij een vergadering? Laat het ons dan even weten via de email 

mr@bs-hanevoet.nl.  

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

Financiën 

Schoolbegroting 

Elk jaar wordt door de MR de begroting besproken. Deze begroting wordt door de directie 

opgesteld en moet door het College van Bestuur van Salto worden goedgekeurd. De MR heeft 

alleen informatieplicht over de begroting. Dat betekent dat de MR geïnformeerd moet worden 

over de begroting. De MR heeft echter geen advies- of instemmingsrecht inzake de begroting. 

Lunchbegroting 

De lunchbegroting van 2015/2016 is door de oudergeleding van de MR geëvalueerd en 

goedgekeurd. De oudergeleding van de MR moet instemming verlenen voor de lunchbegroting 

voordat deze kan worden vastgesteld. De MR heeft instemmingsrecht voor veranderingen in 

het lunchreglement evenals verandering in de lunchvergoeding. In het schooljaar 2016/2017 is 

er gestart met een nieuw lunch administratie systeem, genaamd Isy. Dit maakt de 

administratie voor school eenvoudiger en minder tijdrovend. Hierdoor zijn de kosten van een 

lunch met 0,10 EUR gestegen ten opzichte van schooljaar 2015/2016.  

Ouderbijdrage 

Elk jaar wordt er een ouderbijdrage vastgesteld, de directie maakt hiervoor een begroting en 

opzet. De oudergeleding van de MR moet instemming verlenen voor deze ouderbijdrage 

voordat deze kan worden vastgesteld. Er is geen verhoging van de ouderbijdrage voor het 

schooljaar 2016/2017. De MR heeft de ouderbijdrage besproken met de directie en heeft 

instemming hiervoor verleend. 

mailto:mr@bs-hanevoet.nl
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Kampbijdrage  

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage wordt er voor de ontmoetingsdagen een afzonderlijke 

bijdrage gevraagd. Deze is voor het schooljaar 2016/2017 gelijk gebleven namelijk €12,50 per 

kind. Hiervoor wordt de kinderen ook een lunch aangeboden tijdens deze dag. De MR heeft 

hier instemming voor verleend.  

Daarnaast is er voor groep 8 een afzonderlijke bijdrage voor het eindkamp. Deze is voor het 

schooljaar 2016/2017 vastgesteld op € 40 per kind; geen verhoging ten opzichte van vorig 

jaar.  

MR Begroting 

De MR krijgt vanuit Salto een door de overheid vastgesteld bedrag voor het uitoefenen van 

haar taak. Zij kan hiervoor b.v. een deskundige inhuren, op cursus gaan, oppas regelen voor 

tijdens de vergaderingen e.d. De MR heeft in 2016 geen cursus gevolgd. In september is 

Jenaplan deskundige Freek Velthausz op bezoek geweest en heeft een voordracht gehouden 

tijdens de stamgroep informatieavond. Deze avond werd bij zowel de ouders als de 

stamgroepleiders erg goed ontvangen. Het overgebleven bedrag voor het regelen van oppas 

is opgespaard en hiermee is de MR uit eten gegaan.  

Voor de begroting van 2017 zijn we voornemens een avond te organiseren door Freek 

Velthausz met als thema “Social Media”.  

Beleid 

Driejarige stamgroep 

Er is door de MR aangegeven aan de directie dat er aan het eind van het schooljaar 2014-

2015 een evaluatie moet komen onder de ouders over de driejarige stamgroepen om te 

ervaringen van het werken in deze nieuwe vorm te delen. Zeker gezien de onrust die er bij de 

invoering van deze nieuwe manier van werken was bij een aantal ouders. In Juni 2015 is een 

evaluatie gehouden, ouders zijn via de mail gevraagd feedback te geven over de driejarige 

stamgroep. Verschillende punten hieruit zijn verwerkt in de jaarplannen 2015-2016 en 2016-

2017. Zie bijlage voor een samenvatting van deze evaluatie opgesteld door de directie. 

Formatie 

De formatie voor het schooljaar 2016/2017 is besproken binnen de MR; de teamgeleding van 

de MR heeft instemmingsrecht voor de formatie. In de formatie wordt besproken hoe de 

klassen worden ingedeeld en welke leerkrachten voor welke klassen staan. Er zijn nu twee 

onderbouwgroepen, drie middenbouwgroepen en vier bovenbouwgroepen. De teamgeleding 

van de MR heeft instemming gegeven voor de formatie zoals voorgesteld door de directie.  

Beleidsstukken 

Plan sociale veiligheid is besproken en in februari 2016 goedgekeurd.  
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Het schoolondersteuningsprofiel is in de MR besproken en goedgekeurd.  

Het protocol meer- en hoogbegaafdheid is besproken, echter nog niet officieel door de MR 

vastgesteld. De MR heeft hierover positief geadviseerd. 

Passend onderwijs 

Vanwege de wet op passend onderwijs is er vanaf augustus 2014 veel veranderd m.b.t. de 

financiering van zorg. Als school krijgen we geen geld meer per zorgleerling, te besteden aan 

formatie en materiaal. We krijgen nu een vastgesteld bedrag om zorg te kunnen bieden voor 

de hele school, kinderen hebben hier dus geen diagnose en rugzakbeschikking voor nodig. 

Om hier bovenop extra middelen te krijgen om extra zorg te kunnen bieden, moeten we als 

school handelingsverlegenheid aantonen. In 2016 hebben we een aantal keer bij SALTO een 

aanvraag voor zware ondersteuning gedaan, variërend voor extra begeleiding bij een 

rekenzwak groepje kinderen tot wekelijkse individuele begeleiding van kind en leerkracht. 

Deze begeleiding is opgestart en naar wens verlopen. We zijn hiervoor ruim binnen ons 

budget gebleven.  

We zijn sinds vorig schooljaar op onze school bezig met het onderwijsprogramma vorm te 

geven voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Hoe signaleren we kinderen die iets 

extra’s nodig hebben en hoe gaan we dit met een goede samenwerking tussen ouders – kind 

en school vorm geven. Ook is er een protocol opgesteld over hoe wij hier als school 

systematisch mee omgaan 

Dit schooljaar zijn we gestart met een studiedag vanuit Novilo over “de 7 uitdagingen”. Dit 
sloot erg mooi aan, niet alleen bij hoe wij graag met begaafde kinderen maar ook met alle 
kinderen in het algemeen om willen gaan.  
De uitdaging voor ons als Jenaplanschool is om kinderen een zo goed en op maat aangepast 
basisaanbod te geven. Kinderen moeten niet te veel verwerking hebben met als gevolg dat dit 
saai wordt, maar wel genoeg om zich zaken en strategieën eigen te maken zodat er geen 
hiaten ontstaan. Als dit aanbod in orde is, ontstaat er tijd en ruimte om met verrijking bezig te 
zijn; verbreding en verdieping. Dit wil zeggen dat kinderen niet alleen bijvoorbeeld moeilijker 
rekenwerk krijgen, maar ook aan de slag gaan met verdieping van 
wereldoriëntatieonderwerpen. De komende periode gaan we als school uitzoeken hoe we dit 
het beste vorm kunnen geven, w.o. blijft immers het hart van ons onderwijs!  
 

Kwaliteitszorg 

Om de kwaliteitszorg op school verder uit te werken is een meerjarenplan opgesteld. Hierin 

staan doelstellingen voor school op de lange termijn. Op basis hiervan wordt elk schooljaar 

een jaarplan opgesteld met daarin de doelstellingen voor het komende schooljaar. Een aantal 

punten uit het jaarplan 2016/2017 worden hieronder genoemd: 

 Nederlands als tweede taal (Nt2) 

 Meer- en hoogbegaafdheid 

 Imago, pr en Marketing 
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 Contacten/communicatie/ouderbetrokkenheid 

 

Schoolgids 

In de schoolgids staat praktische en onderwijsinhoudelijke informatie, bijvoorbeeld de 

visie/missie van Salto, het onderwijsprogramma, communicatie met thuis, lestijden, informatie 

over lunchen op school en informatie over de MR, maar ook informatie over financiële zaken. 

Elk jaar wordt deze schoolgids aangepast aan eventuele nieuwe zaken. De oudergeleding van 

de MR heeft instemmingsrecht. De voorgestelde wijzigingen zijn door de MR besproken en de 

oudergeleding heeft instemming verleend.  

Eindtoets (IEP) 

De IEP eindtoets is geintroduceerd in het schooljaar 2014 - 2015. De resultaten blijven 

positief.   

Leerlingen en Ouders 

Isy School 

Isy School wordt vanaf september 2016 door school gebruikt voor de lunch administratie. 

Daarnaast wordt Isy ook ingezet als communicatie middel tussen ouders en stamgroepleiders 

en directie. Eind Juni is er gestart met een proef periode voor de communicatie via Isy. De 

Hanesmoesjes zijn vervangen door de Weblog op Isy en de Gerichte Berichten-app is 

helemaal verdwenen. Online ziekmelden is nu niet meer mogelijk. Er moet nog gezocht 

worden naar een passende oplossing. Vooralsnog kan dit via de telefoon, mail of direct bij de 

stamgroepleider.  

De manier van werken via Isy school wordt in het schooljaar 2016 / 2017 continue 

geëvalueerd in de MR, om zo de kinderziektes eruit te halen.   

Communicatie 

De communicatie tussen school en ouders blijft een aandachtpunt voor de MR. Vandaar dat 

dit punt een terugkomend agendapunt is op iedere MR in schooljaar 2016 / 2017.  

Transparante en heldere communicatie is hierbij het uitgangspunt. Vanuit de school is er een 

PR traject opgestart met behulp van een externe partij (PR Factor). Hier zijn ook enkele 

vrijwillige ouders bij aangesloten.  

Er is door enkele ouders een communicatie richtlijn opgesteld, welke tijdens de MR 

vergadering in november is overhandigd.  

Daarnaast is Annemarie bezig met een opleiding waarvoor ze een onderzoeksvraag heeft 

geformuleerd: Wat is de invloed van het betrekken van de buurt / wijk bij schoolactiviteiten op 

het imago van de school. Ze zou graag weten hoe betrokkenen hier tegenaan kijken. Hiervoor 

is de MR benadert.  
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Gezonde lunch 

In het najaar van 2016 zijn de afspraken rondom de gezonde lunch wat stricter nageleefd. Er 

werd een nadrukkelijke rol weggelegd bij de vrijwillige lunch ouders, welke een controle 

uitvoerde bij de kinderen. Dit leidde tot behoorlijk wat ophef onder ouders. De communicatie 

omtrent deze situatie kon beter en de uitvoering van iedere individuele lunch vrijwilliger was 

anders. Na overleg in het team van Stamgroepleiders is besloten deze strictere naleving op te 

schorten. De school heeft als visie en ambitie een gezonde lunch, echter blijft dit een keuze 

van ouders.  

Lesuren 

Hanevoet werkt met een 940-uren model.  

De lestijden zijn: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: 8.30 tot 11.45 en 12.45 tot 14.45 en 

woensdag 8.30 tot 12.30.  

Vooralsnog is er geen sprake van een wijziging naar een continuerooster. Kinderen en ouders 

behouden zodoende de keuze om thuis te lunchen of op school tegen een kleine vergoeding 

onder leiding van vrijwillige lunch ouders.   

Vakantieplanning 

Op Salto niveau wordt in samenspraak met de GMR het vakantierooster voor alle 

Saltoscholen vastgesteld. Dit betreft de vakantieperioden. Op schoolniveau kunnen dan alleen 

nog de losse vrije dagen en studiedagen worden vastgesteld.  

Officieel heeft de oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht, maar omdat de 

vaststelling van de vakanties door de GMR wordt gedaan en de overige lesvrije dagen al 

vastgelegd zijn door het team, is er voor de MR beperkte inspraak mogelijk. Het 

vakantierooster is na bespreking door de oudergeleding van de MR goedgekeurd. 

Schoolveiligheidsplan 

Volgens de wet is elke school verplicht om beleid op het gebied van veiligheid in de school uit 

te werken in een plan, het schoolveiligheidsplan. Dit schoolveiligheidsplan heeft vooral 

betrekking op de thema´s agressie & geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie en 

wordt samen met de MR vastgesteld; de MR heeft instemmingsrecht. Een standaard 

pestprotocol past niet goed bij de Jenaplanvisie van Hanevoet, daarom is een afzonderlijk plan 

sociale veiligheid opgesteld op basis van de zogenaamde “No Blame” methode. De MR heeft 

dit in 2016 vastgesteld en goedgekeurd. Dit is tevens een vast punt op de MR Jaarplanning.  

De school heeft in 2016 een officieel certificaat behaald. Het Brabants 

Verkeersveiligheidslabel. Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel 

uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn 

verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving 

en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -
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verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. In november 2016 heeft voor de derde keer een 

verkeersweek plaatsgevonden. Behendigheid,  zichtbaarheid en een juiste fiets zijn de 

sleutelbegrippen. De verkeerscommissie heeft deze verkeersweek mogelijk gemaakt. 

Contact met ouders 

De informatieavond aan het begin van het schooljaar 2016/2017 is goed bezocht tijdens de 

presentatie van Freek Velthausz. Na deze presentatie gingen veel ouders naar huis, waardoor 

de stamgroepinformatieavond wederom niet geweldig bezocht werd en dan met name in de 

middenbouw en de bovenbouw. De MR heeft hierover gesproken en het team gaat kijken hoe 

deze avond anders zou kunnen worden ingevuld om meer ouders te bereiken. Tips vanuit de 

MR zijn om bv plannen voor komend schooljaar al te benoemen tijdens deze presentatie. 

Denk hierbij aan het werken met een weekplanning voor kinderen, deze tijdig af te krijgen en 

eventueel afmaken tijdens de speelpauze.  

Verder zijn er een aantal koffieochtenden geweest in 2016 waar gesproken werd over zaken 

die ouders bezig houdt op school. Deze werd uiteindelijk niet erg druk bezocht.  In het voorjaar 

van 2016 is er een meeloopochtend geweest, deze is als positief ervaren en zal in 2017 

worden herhaald.  

Spilcentrum / Little Jungle 

Basisschool Hanevoet vormt samen met kinderopvangorganisatie Little Jungle het 

Spilcentrum Oldengaarde. Een Spilcentrum zorgt voor versterking van de pedagogische 

infrastructuur voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Er wordt wijkgericht gewerkt en kinderen krijgen 

optimale ontwikkelingskansen. Daarnaast is er opvoedingsondersteuning op maat voor 

ouders. In het Spilcentrum wordt voorkomen dat breukvlakken in de ontwikkeling van het kind 

ontstaan, doordat men intensief samenwerkt met partners die betrokken zijn bij de 

ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. De kinderen van de dagopvang van Little Jungle 

spelen samen met de kinderen van de onderbouw buiten en hebben gezamenlijke activitieiten. 

Enkele keren per schooljaar wordt een gezamenlijk thema samen voorbereid en zowel met de 

peutergroep als met de onderbouw uitgevoerd. Joyce Klompers is als VVE coördinator 

contactpersoon voor het spilcentrum.  

Leerkrachten 

Taakbeleid 

Naast lesgeven heeft elke stamgroepleider van Hanevoet meerdere andere taken, zoals bijv. 

lid van een commissie (verkeer, PR ). Voor elke taak staat een vast aantal uren per schooljaar 

en elke stamgroepleider heeft een bepaald aantal taakuren te maken per schooljaar. Op basis 

hiervan wordt een verdeling gemaakt door directie in overleg met de stamgroepleiders. De 

teamgeleding van de MR heeft instemmingsrecht op het taakbeleid. Er wordt gewerkt met een 

computerprogramma: taakbeleid.nl 
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Bijlage 

Evaluatie eerste jaar driejarige stamgroepen met ouders 

Positief: 

Mijn kind schakelt sneller en vertoont meer zelfstandigheid.  
Qua leren en ontwikkeling is dit heel goed voor mijn kind. 
Verschillende leeftijden bij elkaar is positief voor de vriendschappen. 
Mijn kind vond het spannend en leuk om bij veel andere kinderen in de klas te komen. 
De rol van de stamgroepleider wordt belangrijker als het gaat om het geven aan de kinderen waar 
zij behoefte aan hebben en wat betreft het aanleren en vasthouden van de routines bij zelfstandig 
werken. 
De kinderen leren goed ondanks de hectische dynamiek in de groep. 
Het leren presenteren wordt als positief ervaren, vooral bij WO. 
De kinderen moeten meer rekening houden met elkaar. 
Hanevoet is een goede weg ingeslagen. 
 

Wat roept vragen op? 
 
In het begin van een nieuwe stamgroep worden kinderen fysiek en mentaal aangepakt. Ze hebben 
dan een paar maanden tijd nodig om zich aan te passen. Hoe wordt hiermee rekening gehouden? 
Bij de jongsten uit de stamgroep ontstaat thuis ineens een grote mond en “ouder” gedrag. Hoe ga 
ik daarmee om? 
In de bovenbouw lijkt het of kinderen weinig directe feedback krijgen. Hoe gaat dat met nakijken? 
Er mogen best wat meer complimenten worden gegeven. De kinderen zijn zo snel zelfstandig! 
In de middenbouw ligt de lat hoog bij de 3e jaars bij b.v een boekenpraatje of spreekbeurt. Kan dit 
met een 5e jaars worden voorbereid? Kan de spreekbeurt specifieker in stappen worden 
voorgestructureerd? Dit kan natuurlijk ook in oudergesprekken of tijdens een stamgroepavond 
gebeuren. 
Kan je als ouder meer uitleg krijgen over wat kinderen echt moeten leren? Kunnen er meer eisen 
worden gesteld aan ouders als het gaat om thuis oefenen van bepaalde dingen? Er zijn veel 
vragen over wat de kinderen moeten leren en doen. Kunnen die doelen misschien geregeld 
gecommuniceerd worden? 
Hoe kan de viering aantrekkelijker worden gemaakt? Mijn kinderen klagen over de lage kwaliteit 
ervan. 
Ik zie veel verschil tussen de stamgroepen binnen 1 bouw. Hoe gaan jullie als team daarmee om? 
Kan de school gaan werken met digitale feedbakc? Daar is software voor die niet zo duur is. In 
deze regio, ook op onder de ouders zijn veel experts. Die kunnen wellicht ondersteuning verlenen 
bij het aanleren hiervan.  (b.v. ondersteuning van ouders bij digitale leerschool.) 
 

Wat gun jij je kind in de toekomst? 
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Concentratie, focus en een plekje om zich terug te trekken. 
Steun van de stamgroepleider. 
Rust tijdens zelfstandig werken. 
Geen stress over het niet afkrijgen van de weektaak. 


