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30-11-2017 

Medezeggenschapsraad      

Basisschool Hanevoet 

 

 

Hierbij het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) 

over het jaar 2017. 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 2017 allemaal heeft besproken. Dit jaarverslag is 

vastgesteld tijdens de MR vergadering van 05-03-2018. 
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Jaarverslag 2017 
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 was voorzitter (oudergeleding; linkse foto) tot en met de zomervakantie van 2017, 

Wendy Hermans-van Venrooij is secretaris (oudergeleding; middelste links foto) en Bart Roos lid 

van de MR. (oudergeleding; middelste foto rechts). Per 1 september heeft Lydia van Santvoort de 

MR versterkt als voorzitter ter vervanging van Ilse Somers.  

 

 

.   
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Vanuit de leerkrachten is lid van de MR: Niki van Dinther (rechts); Joyce Klompers (teamgeleding; links) 

en Elke Hofmans (teamgeleding; midden). 

 

 

 

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

leerkrachten van verschillende Saltoscholen, maar niet van alle scholen. In 2017 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 2017 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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Ilse heeft gedurende 2017 besloten de oudergeleding van de MR te verlaten. Lydia heeft als enige 

gereageerd op de openstaande vacature en is zodoende per 1 september als lid aangesteld. Momenteel 

is de MR weer compleet.  

OVERLEG MET HET BESTUUR 

De MR heeft in 2017 negen keer overleg gehad met de voltallige MR en één keer met alleen de 

oudergeleding. 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. In 2017 zijn er 3 

ouderbezoeken geweest bij een MR vergadering.  

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 2016/2017 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.  

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 

2017/2018 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 2017 geen cursus gevolgd. In september is Social Media deskundige Femke Wetzer 

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 2018 zijn we voornemens wederom een informatieve avond te organiseren over 

een nog vast te stellen onderwerp.  

Beleid 

Driejarige stamgroep 

Er wordt gewerkt met driejarige stamgroepen sinds  het schooljaar 2015 / 2016. Dit maakt dat de 

instructies effectief in een kleine groep kunnen worden uitgevoerd. Dit geeft een snelle feedback en is 

doelgericht.  

Formatie 

De formatie voor het schooljaar 2017/2018 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 drie bovenbouwgroepen. De teamgeleding van de MR heeft instemming 

gegeven voor de formatie zoals voorgesteld door de directie.  

Beleidsstukken 

Techniek: 

Techniek heeft in het beleid meer vorm gekregen. Oa zijn er lespakketten ontvangen door school voor 

de Microbit. Verdere uitbreiding van techniek wordt in 2017-2018 vormgegeven. Er is een 
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technieklokaal gerealiseerd met daarin o.a. een greenscreen, verschillende gereedschappen en 

lespakketten. Er volgt nog een rooster voor de stamgroepen met daaraan gekoppelde doelen.  

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 2016 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!  
Vanuit de “zware ondersteuning” vanuit Salto krijgen we vanaf 8 januari de beschikking over een 
onderwijsassistent voor 20 uur per week om ons te helpen met het woordenschatonderwijs voor 
anderstalige kinderen/ kinderen die extra ondersteuning op dit gebied nodig hebben. (denk hierbij 
bijvoorbeeld aan expats) 
 

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 

2017/2018 worden hieronder genoemd: 
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 Nederlands als tweede taal (Nt2). (woordenschat) 

 Meer- en hoogbegaafdheid 

 21 century skills.  

 Integreren van taalonderwijs in W.O. 

 

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. Door de IEP eindtoets is de centrale 

eind Cito vervallen. De IEP eindtoets is erg kindvriendelijk, neemt maar twee dagdelen in beslag en de 

kinderen werken rechtstreeks in een opgavenboekje i.p.v. met een opdrachtenboekje, bronnenboekje 

en antwoordenblad waardoor ze geconcentreerder kunnen werken.  

Leerlingen en Ouders 

Isy School 

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

veel werk weg bij de school en de reacties hierop zijn positief. Daarnaast wordt Isy ook ingezet als 

communicatie middel tussen ouders en stamgroepleiders en directie. Als communicatiemiddel zijn de 

reacties echter gemengd. In Mei 2017 heeft Isy School de 2.0 versie uitgebracht, waar enkele updates in 

zijn verwerkt.   

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 2017 / 2018.  

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. Zij vormen samen met directie en teamleden de PR-groep en bereiden bijvoorbeeld de 

open dag samen voor.  

De Hanesmoesjes zijn opnieuw geïntroduceerd in een nieuwe vorm, ook dit wordt als positief 

ontvangen. 
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Gezonde lunch 

De school heeft als visie en ambitie een gezonde lunch, we stimuleren ouders om gezonde keuzes te 

maken m.b.t het vullen van de lunchtrommel. Vanaf eind 2017 wordt de gezonde lunch ambitie 

ondersteund door een externe sponsor, middels gratis fruit op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens 

de fruitpauze in de ochtend.  

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 2017 vastgesteld en goedgekeurd. Dit is tevens 

een vast punt op de MR Jaarplanning.  

De school heeft in 2017 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 -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Jaarlijks vindt er een verkeersweek 
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plaats. Behendigheid,  zichtbaarheid en een juiste fiets zijn de sleutelbegrippen. De verkeerscommissie 

maakt deze verkeersweek mogelijk. 

Contact met ouders 

De informatieavond aan het begin van het schooljaar 2017/2018 is goed bezocht tijdens de presentatie 

van Femke Wetzer. Na deze presentatie konden de ouders die dat nodig vonden in de klassen verdere 

informatie krijgen. Hier werd uitgegaan van de vragen van ouders in plaats van de actieve repeterende 

uitleg van de stamgroepleider zoals in voorgaande jaren.  

In het voorjaar van 2018 gaat de open dag een andere vorm krijgen. De kinderen gaan hun eigen ouders 

n.a.v. een “rondloop en uitleg-schema”. Hieraa wordt in de groep voorafgaande aan de open dag veel 

aandacht besteed. “Nieuwe ouders” worden ook op deze manier rondgeleid en krijgen daarna een 

uitnodiging voor een gesprek en evt rondleiding door de directie.  

 

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 

 

 


