
 
Jaarverslag 2020-2021  MR De Bron 

			 	 		 			

	
 
 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 
Basisschool De Bron - ’s-Hertogenbosch  

 
Schooljaar 2020-2021 

 

Wat is en doet de MR? 

De medezeggenschapsraad (MR) wil zich optimaal inzetten voor de kinderen op basisschool De Bron in een 
open, transparante communicatieve sfeer. De MR praat en denkt mee over bijna alle zaken die onze school en 
het onderwijs aan de kinderen betreffen. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de belangen van de 
ouders, de leerlingen en het personeel betrokken bij De Bron. 

De MR is het officiële orgaan waarin ouders en personeel wettelijke rechten hebben op medezeggenschap in 
het onderwijs op de school van uw kind. Over bepaalde besluiten heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent 
dat op andere gebieden de MR haar advies kan geven of om advies gevraagd kan worden.  

GMR: Vanuit de MR van De Bron is er ook een vertegenwoordiging binnen de GMR – de Gezamenlijke MR van 
stichting Talentis, de stichting waarvan De Bron onderdeel is. De GMR werd in 2019-2020 vertegenwoordigd 
vanuit de MR door Elisabeth Grandia. Belangrijke taak in de GMR is de begroting op stichting- en schoolniveau 
in de gaten te houden.   

De MR bestond in het schooljaar 2020-2021 uit: 
• Vertegenwoordiging ouders:  Matty van Sloten,  Hennie Smit, Arjen de Ruiter, Yvonne Struppert en 

Mike Bos 

• Vertegenwoordiging leerkrachten:  Elisabeth Grandia (neemt namens de MR deel in de GMR), Mark de Kok 

Matty van Sloten, Hennie Smit en Mark de Kok hebben in dit schooljaar afscheid genomen van de MR.  

Jaarlijks terugkerende onderwerpen die binnen de MR ter sprake komen zijn onder andere het schoolplan en 
de schoolgids, invulling van het jaarrooster en de formatie (personeel), begroting en financiën, het 
aannamebeleid, werving, veiligheidsbeleid en de veiligheid. Een overzicht van alle besproken onderwerpen 
vindt u onderstaand in de Jaarplanner 2020-2021.   

De MR kan alleen goed functioneren wanneer er een goede communicatie is met onze achterban, de ouders 
en de leerkrachten. Naast overleg met de OuderRaad (OR), de directie  en de leerkrachten nodigen wij daarom 
iedereen uit met ons mee te denken over het reilen en zeilen van onze school.  
Voor vragen en/of opmerkingen kunt U terecht bij de leden van de MR (zie schoolgids of de MR-poster). U 
kunt ook e-mailen naar mr.debron@stichtingtalentis.nl. 
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Onderwerpen 2020-2021 

Naast de in de jaarplanner opgenomen onderwerpen zijn in bovengenoemd schooljaar de volgende zaken aan 
de orde geweest:  
- Nieuwe leden van de MR, er zijn drie nieuwe ouder leden in de MR bijgekomen om de a lang zittende 

bestaande af te lossen, er is een geleidelijke overdracht geweest om de continuïteit in het acteren van de 
MR te waarborgen. 

- De MR heeft gekeken naar de inzet van werkdruk verlichting gelden en hierop toelichting van de directie 
gevraagd met name m.b.t. de achterliggende redenen van de inzet samenhangede met de lange termijn 
doelen van de Bron. Nadat de directie dit toegevoegd heeft is de MR akkoord gegaan met de begroting 
van deze gelden. 

- Er is gekeken naar de begroting, deze was het tweede jaar op rij in de min, afspraak is dat volgend jaar 
deze in de plus is, deze afspraak geldt vanuit de stichting waarbij de MR akkoord is. 

- De ontwikkeling van het beleid bij de Bron heeft  door Corona een achterstand opgelopen, in samenspraak 
met de MR heeft de directie de prioriteit gelegd op de scholing van de kinderen om achterstanden zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

- Daarnaast heeft de MR navraag gedaan naar de situatie rondom de ARBO- en de risico-inventarisatie. De 
uitkomsten van deze inventarisatie gaven geen aanleiding voor nadere acties.  

- De MR heeft het voorstel voor het vakantierooster voor volgend schooljaar besproken en heeft hiermee 
ingestemd.  

- De MR heeft kritisch meegedacht en zich laten informeren m.b.t. diverse zaken die op stichtingsniveau / 
vanuit de GMR spelen, zoals de verhoging van de afdracht per leerling aan de stichting. 

- De MR heeft in de GMR de vraag ingebracht wat er met de stakingsgelden is gebeurt. Dit betreft de 
ingehouden loonkosten van stakende leerkrachten tijdens de stakingsdagen. Dit geld moet zijn/worden 
besteed ten behoeve van het onderwijs. Dit bleek ook gebeurd te zijn.   

- De MR heeft het een vinger aan de pols houden om te zien in hoeverre het vastgestelde huiswerkbeleid in 
de praktijk nagevolgd wordt en handen en voeten krijgt.  

- De MR heeft zich laten informeren over de status m.b.t. het zorgprofiel van De Bron en de status van het 
SOP (Schoolondersteuningsprofiel). 

- De MR heeft zich uitgesproken over het voorstel vanuit de OR voor de verhoging van de TSO bijdrage en 
heeft met het voorstel ingestemd.  

- De MR is betrokken geweest bij de wijze waarop De Bron om is gegaan met de COVID-situatie en heeft 
actief meegedacht over de invulling van de te nemen maatregelen inzake COVID. 
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