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Hierbij het jaarverslag van de medezeggenschapsraad 

(MR) over het jaar 2014. Op grond van 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 2014 allemaal heeft besproken  

Dit jaarverslag is vastgesteld tijdens de MR vergadering 

van 12 januari 2015. 
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Jaarverslag 2014 
M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D  B A S I S S C H O O L  H A N E V O E T  

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 foto) en Vera op den Brouw-Sprakel is lid van 

de MR (oudergeleding; rechtse foto); zij is vooral belast met alle juridische zaken.  

 

Vanuit de leerkrachten is de eerste helft van 2014 (schooljaar 2013-2014) lid van de MR 

geweest: Coulette Dollekamp, Joop Versteegh en Joyce Klompers. Na de zomervakantie is er 

en wisseling geweest. De tweede helft van 2014 (schooljaar 2014-2015) zijn lid van de MR: 

Janne de Haan (teamgeleding; linker foto); Joyce Klompers (teamgeleding; middelste foto) en 

Elke Hofmans (teamgeleding; rechter foto). 
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Binnen Salto is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten 

ouders en leerkrachten van verschillende Saltoscholen, maar niet van alle scholen. In 2014 

was Hanevoet niet vertegenwoordigd in de GMR. Er is een vacature voor een ouder die in de 

GMR plaats zou kunnen nemen. Op meerdere oproepen naar ouders is hierop geen antwoord 

gekomen.  

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 en van de directie. Daarnaast is de MR geabonneerd op het tijdschrift SCHOOL! 

van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO).  

De MR heeft een jaarplanning. Hierop staan de onderwerpen 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. 

Op verzoek van SALTO is er in 2014 een nieuw MR reglement vastgesteld door de MR. Het 

huishoudelijke reglement is hiermee in overeenstemming gebracht en vastgesteld. De  

zittingsduur van de MR leden is gewijzigd van 2 naar 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 (zes jaar). Een ouder mag 

maximaal 3 termijnen zitting hebben in de MR (negen jaar).  

De MR heeft halverwege 2014 besloten niet langer met notulen maar met een actiepuntlijst te 

gaan werken. Deze actiepuntenlijst wordt aan het einde van de vergadering vastgesteld en 

direct in de MR map gedaan die tegenover het koffiehuis ter inzage ligt.  

OVERLEG MET HET BESTUUR 

De MR heeft in 2014 acht keer overleg gehad met de voltallige MR en één keer met alleen de 

oudergeleding. Bij een aantal van deze vergadering is namens de directie Annemarie van 

Zoest aanwezig geweest om indien nodig agendapunten toe te lichten. De vergaderingen 

wordt vooraf aangekondigd in de Hanesmoesjes en zijn openbaar. De vergaderingen zijn altijd 

op maandagavond 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 mail 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. 

mailto:mr@bs-hanevoet.nl
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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.  

Het werken in driejarige stamgroepen (zie ook hoofdstuk beleid) maakt het toepassen van 

passend onderwijs in de praktijk eenvoudiger. We kunnen beter per kind bekijken op welk 

niveau hij of zij zit en welke stof/begeleiding geboden moet worden om dit kind vooruit te 

helpen. We zijn flexibel in het aanpassen van instructies en leerstof. 

Lunchbegroting 

De lunchbegroting van 2013/2014 is door de MR geëvalueerd. Tevens is de conceptbegroting 

van de lunch voor 2014/2015 door de MR besproken. De oudergeleding van de MR moet 

instemming verlenen voor de lunchbegroting voordat deze kan worden vastgesteld. Voor het 

schooljaar 2014/2015 wordt de lunchbijdrage niet verhoogd. De MR heeft instemming 

verleend voor de begroting voor 2014/2015. 

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 2014/2015. De MR heeft de ouderbijdrage besproken met de directie en heeft 

instemming hiervoor verleend. Naast de jaarlijkse ouderbijdrage wordt er voor de 

ontmoetingsdagen afzonderlijk een bijdrage gevraagd, deze is voor het schooljaar 2014/2015 

vastgesteld op 10 Euro per kind. Daarnaast is er voor groep 8 afzonderlijk een bijdrage voor 

het eindkamp, deze is voor het schooljaar 2014/2015 vastgesteld op 40 Euro per kind. De 

hoogte van de bijdrage voor de ontmoetingsdagen en het eindkamp zullen door de MR in 

2015 worden besproken.  

Beleid 

Driejarige stamgroep 

In augustus 2014 is bij de start van het schooljaar 2014/2015 met de invoering van driejarige 

stamgroepen begonnen. Dit houdt in dat de onderbouw nog steeds bestaat uit drie 

stamgroepen 1/2. De middenbouw bestaat uit vier stamgroepen 3/4/5 en de bovenbouw 

bestaat uit vier stamgroepen 6/7/8. 

Het team is sinds augustus 2013 bezig met een scholing op het gebied van Jenaplanvisie, 

inhoud en uitvoering. De doelstelling is om deze visie nog verder op school uit te werken en in 

te voeren. Er is in de eerste helft van het schooljaar 2013/2014 met veel succes gewerkt met 

zelfstandig werken in alle groepen. Alle leerkrachten, zonder uitzondering, hebben dit als zeer 

positief ervaren want het geeft de leerkrachten de kans om instructies te geven aan kleinere 

groepen, dus niet de hele klas, dit biedt meer kans op differentiatie die aansluit bij de behoefte 

van het individuele kind. Zo krijgen kinderen met meer behoefte aan instructie een langere 
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instructie. En krijgen kinderen die al wat verder zijn, instructie over een extra onderwerp. Dit 

sluit naadloos aan bij de Jenaplanvisie. De school streeft ernaar samen met de kinderen 

doelen te stellen op het gebied van kennis en sociaal emotionele ontwikkeling.  

In april 2014 is het team met het plan gekomen om te gaan werken met driejarige 

stamgroepen. De MR heeft ingestemd met dit voorgenomen besluit en is ook akkoord met het 

snelle invoeren hiervan en niet te wachten tot 2015-2016 vanwege de ongunstige 

leerlingaantallen die er anders voor groep 3 en 8 zouden zijn.  

Conclusies zijn dat de MR positief staat tegen het verder invoeren van de Jenaplanvisie 

binnen deze school en het invoeren van de driejarige stamgroepen. Er is door de MR wel 

aangegeven aan de directie dat er aan het eind van het schooljaar 2014-2015 een evaluatie 

moet komen ook onder de ouders om te ervaringen van het werken in deze nieuwe vorm te 

delen. Zeker gezien de onrust dit er bij de invoering van deze nieuwe manier van werken was 

bij een aantal ouders. 

Formatie 

De formatie voor het schooljaar 2014-2015 is begin 2014 besproken. 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. Hanevoet heeft feitelijk 

meer leerkrachten dan volgens het aantal leerlingen noodzakelijk zou zijn. De teamgeleding 

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

ligt in de lijn der verwachting dat de formatie voor het schooljaar 2015-2016 zal moeten 

worden aangepast vanwege de overbezetting. Dit zal in 2015 worden besproken en zal ik het 

volgend jaarverslag worden beschreven. 

Wijziging in management 

In 2014 is er een wijziging geweest binnen het management van de school. De functie van 

bouwleider, welke staat tussen de directie en de drie bouwcoördinatoren, is door Joyce 

Klompers overgenomen na het vertrek van Lieke Binders. Er is door een 

benoemingsadviescommissie (BAC) gesprekken gevoerd met de enige kandidate, Joyce 

Klompers. Wendy van Venrooij heeft namens de MR zitting gehad in de 

benoemingsadviescommissie. Joyce Klompers is na een positief advies van de BAC 

aangesteld als bouwleider voor Hanevoet.  

Beleidsstukken 

Op basisschool Hanevoet zijn er een aantal beleidsstukken. In 2014 zijn een aantal van deze 

stukken herzien, zoals samenwerking met externen, luizenbeleid, internetprotocol, normen en 

waarden en ICT. De MR heeft deze concept beleidstukken besproken en van commentaar 

voorzien. In 2015 worden deze beleidstukken vastgesteld en zullen nog een aantal andere 

beleidstukken de revue passeren. 

Passend onderwijs 

Passend onderwijs is in augustus 2014 landelijk ingevoerd. Hiervoor is binnen de regio een 

samenwerkingsverband opgezet. Door onze school is een schoolondersteuningsplan (SOP) 

opgesteld door de intern begeleiders in samenwerking met de directie. De MR heeft hierover 

een positief advies afgegeven.  
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De komende jaren zal moeten blijken welk effect deze nieuwe wetgeving heeft op basisschool 

Hanevoet.  

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 2014/2015 worden hieronder genoemd. 

Jenaplan-scholing voor leerkrachten: het verbreden en verdiepen van de aanwezige kennis en 

vaardigheden met betrekking tot het Jenaplan-concept. De leerkrachten volgen hiervoor een 

training en brengen deze in de praktijk.  

“Wat werkt op school”: Er wordt gekeken welke didactische strategieën worden gebruikt en 

hoe deze versterkt kunnen worden om zo tot nog beter onderwijs te komen.  

Voor het volgen en borgen van de kwaliteit van onder andere het onderwijs en het 

personeelsbeleid is gestart met een nieuwe methode, “Werken Met Kwaliteitskaarten” of 

WMK. 

Vanuit Saltobeleid wordt binnen al de Saltoscholen op termijn gewerkt via Handelingsgericht 

werken (HGW). Dit wordt momenteel op Hanevoet geïmplementeerd, bijvoorbeeld door te 

werken met groepsplannen. HGW gaat uit van zeven principes: 1) onderwijsbehoeften van de 

leerling centraal stellen; 2) afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de 

groep, de leerkracht, de school en de ouders; 3) De leerkracht doet ertoe; 4) positieve 

aspecten zijn van groot belang; 5) constructieve samenwerking tussen school en ouders; 6) 

doelgericht werken; en 7) werkwijze van school is systematisch en transparant. 

In het kader van HGW is ook gestart met een nieuwe leesmethode LIST. Twee jaar geleden is 

gestart met LIST in de groepen 4 t/m 8. Dit jaar is groep 3 aangesloten en ook de groepen 1/2 

hebben het werken rondom leesonderwijs aangescherpt. Dit moet er voor zorgen dat er niet 

alleen goed wordt gelezen maar ook met meer plezier.  

Schoolreglement 

Het schoolreglement is een document waarin de regels staan die op school gelden. Het gaat 

bijvoorbeeld over het gewenste gedrag van kinderen op school, regels over het omgaan met 

de bibliotheek, regels voor het gebruik van de computers en het internet. Een aantal van deze 

regels staan ook in beleidstukken, zoals voor bijvoorbeeld het beleidstuk internet vermeld. 

 

De directie heeft een aantal wijzigingen voorgesteld in het schoolreglement. De MR (ouder- en 

teamgeleding) heeft instemmingrecht over het schoolreglement. De MR heeft ingestemd met 

de voorgestelde wijzigingen en daarmee is het gewijzigde schoolreglement vastgesteld.  

Schoolgids 

In de schoolgids staat heel veel 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 
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oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht. De voorgestelde wijzigingen zijn door de 

MR besproken en de oudergeleding heeft instemming verleend. De gewijzigde schoolgids is 

hiermee vastgesteld. 

Leerlingen en Ouders 

Vakantieplanning 

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

Saltoscholen vastgesteld op basis van het zogenaamde 940-uren model. Dit betreft de 

vakantieperioden. Op schoolniveau kunnen dan alleen nog de losse vrije dagen en 

studiedagen worden vastgesteld. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht, maar 

kan geen invloed uitoefenen op de vaststelling van de vakanties omdat op dat al op Salto 

niveau is vastgesteld. De MR wil volgend jaar contact met de GMR opnemen om te kijken of 

ze op deze manier ook zouden kunnen meedenken over de indeling van de schoolvakanties. 

Het vakantierooster van de 2014/2015 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. 

In een schoolveiligheidsplan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden opgenomen over 

preventieve maatregelen, schoolregels en sancties bij overtreding. Maar ook het aanstelling 

van een veiligheidsfunctionaris, en scholing van personeel en het pestprotocol. De school 

vindt het goed omgaan met veiligheid, pesten en communicatie erg belangrijk. Er zijn dagelijks 

meerdere kringen in de stamgroepen waarin veel sociaal-emotionele zaken aan bod komen. 

Kinderen zijn hier heel open naar elkaar en leren veel. Het werkt ook preventief, doordat de 

stamgroepleiders bijvoorbeeld  cyberpesten bespreken of “Lentekriebels:” (programma van de 

GGD) met de stamgroep doorlopen. 

In november 2014 heeft voor het eerste een verkeersweek plaatsgevonden. Behendigheid,  

zichtbaarheid  en een juiste fiets zijn de sleutelbegrippen. De kinderen hebben o.a. op het 

schoolplein een parcours afgelegd. De verkeerscommissie heeft deze verkeersweek mogelijk 

gemaakt.  

Contact met ouders 

Een goede wederzijdse communicatie tussen school en ouders is essentieel voor goed 

onderwijs. In de eerste plaats is deze communicatie mondeling, door gesprekken met de 

leerkracht, door het jaar heen, tijdens de introductiegesprekken en tijdens rapportgesprekken. 

Verder wordt er steeds minder per brief gecommuniceerd met de ouders, dit is bijna helemaal 

vervangen door communicatie per email. Natuurlijk is ook de Hanesmoesjes een belangrijke 

bron van informatie.  

Eind 2013 is daar een nieuw communicatiemiddel bijgekomen, de app Gerichte Berichten, die 

in bijna alle Saltoscholen is ingevoerd. Via deze app die op elke Smartphone en Tablet kan 
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worden geïnstalleerd kunnen leerkrachten berichten sturen aan alle ouders in de klas, of aan 

slechts enkele ouders. Verder kunnen ouders hun kind ziekmelden via de app en berichten 

sturen naar de directie, de MR en de leerkracht. De MR heeft ingestemd met de invoering van 

deze app op voorwaarde dat deze in 2014 zal  worden geëvalueerd. De MR heeft hiertoe een 

oproep gedaan in de Hanesmoesjes en hieruit zijn een aantal reacties naar voren gekomen. 

Deze zijn besproken met de leerkrachten als terugkoppeling.  

Eind 2014 is een vernieuwd communicatieplan gepresenteerd door de directie. Er zijn een 

aantal, goed bezochte, stamgroepavonden geweest waarin informatie werd gedeeld over de 

manier van werken in de stamgroep en filmpjes werden vertoond. Verder zijn er 

koffieochtenden waar gesproken kan worden over zaken die ouders bezig houden op school. 

In 2015 zullen er ook nog meeloopochtenden komen. Er is in 2014 veel aandacht besteed aan 

communicatie. 

Verder is er door de MR aan de directie aangegeven dat ze het heel belangrijk vinden dat de 

e-mailadressen van ouders alleen worden gebruikt voor schoolzaken en niet voor andere 

informatie. Het aanmeldingsformulier voor nieuwe kinderen zal dit duidelijk melden. We horen 

graag van ouders wat er speelt. Heeft u ideeën of opmerkingen die wij op de agenda kunnen 

zetten, spreek ons dan aan op het schoolplein of stuur een email maar mr@bs-hanevoet.nl. 

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. Vanaf het voorjaar van 2014 zal er naast 

buitenschoolse opvang en peuteropvang ook volledige kinderdagopvang zijn vanuit Little 

Jungle. Hiervoor is wel andere huisvesting nodig. Een aantal klaslokalen van de school zijn in 

2013 al aangepast voor Little Jungle en meer zullen er volgen. Hiervoor moest het 

huisvestingsplan worden besproken met de gemeente. Dit is goed verlopen. Ilse Somers 

(voorzitter van de MR) heeft tot juli 2014 ook in de oudercommissie van Little Jungle gezeten, 

hierna heeft Joyce Klompers als VVE coördinator deze rol overgenomen, zo blijven beide 

commissies op de hoogte van zaken die hen beide aangaan. 

Leerkrachten 

Taakbeleid 

Naast lesgeven heeft elke leerkracht van Hanevoet een of meer andere taken, zoals leider van 

een bouw (onderbouw, middenbouw of bovenbouw), lid zijn van de MR of ICT taken vervullen. 

Voor elke taak staat een vast aantal uren voor het gehele schooljaar. Voor elke leerkracht 

wordt gekeken hoeveel taakuren hij of zij voor een schooljaar moet vervullen en welke taken 

daarbij zouden passen. Deze verdeling wordt elk schooljaar gemaakt door directie in 

samenwerking met de leerkrachten. 

mailto:mr@bs-hanevoet.nl
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Er is vorig jaar een beleidsstuk geschreven met betrekking tot het taakbeleid. Hierin is onder 

andere een tijdslijn opgenomen met alle te ondernemen stappen gedurende het schooljaar. Dit 

beleidsstuk moet er voor zorgen dat aan het begin van het schooljaar het taakbeleid zo snel 

mogelijk compleet is. De taakuren per leerkracht en ook de taakverdeling wordt hierin 

beschreven. Er is een computerprogramma wat het mogelijk maakt de taakuren en 

taakverdeling eenvoudig te berekenen. Aan de hand hiervan wordt voor elk schooljaar een 

planning gemaakt. Dit computersysteem werkt erg prettig volgens de directie en de 

leerkrachten. De teamgeleding van de MR heeft instemmingsrecht over het taakbeleid. Het 

taakbeleid is in de teamvergadering uitgebreid aan de orde geweest en de teamgeleding van 

de MR heeft dit toegelicht in de MR vergadering. Daarna heeft de teamgeleding instemming 

gegeven voor het taakbeleid 2014/2015. In 2015 zal door de personeelsgeleding naar de 

normuren van het taakbeleid worden gekeken. 

*** 

 


