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De raad 

De raad bestaat uit 4 teamleden en 4 ouders van onze school. 

Doel: 

Op de Theresiaschool zijn wij, de medezeggenschapsraad (MR), voor ouders van leerlingen 

en personeelsleden het orgaan om invloed uit te kunnen oefenen op het schoolbeleid. De 

MR adviseert en beslist mee in allerlei schoolzaken. Bij alle schoolzaken waarover de MR 

adviseert of waarin zij meebeslist, is een goede kwaliteit van het onderwijs het centrale 

thema. 

Naast een goede kwaliteit van onderwijs willen wij zorgdragen voor een prettige sfeer op 

school. Leerlingen, leerkrachten en directie moeten met plezier naar school gaan. 

Veranderingen in formatie of leermethoden mogen bijvoorbeeld niet leiden tot ongelijke 

verhoging van de werkdruk voor leerlingen of leerkrachten. Een ander aspect is dat de 

school open moet staan voor leerlingen met allerlei achtergronden. Aandacht voor sociale 

en emotionele aspecten op school en de lessen catechese, zijn dus van groot belang om bij 

te dragen aan begrip en respect voor elkaar en anderen. 

Als MR waken wij over de veiligheid om en rond de school, alsmede over de veiligheid 

tijdens alle activiteiten die door school worden georganiseerd. Onze beslissingen over 

schoolzaken worden getoetst op het veiligheidsaspect. Daarom heeft de veiligheid van onze 

kinderen in en rond het nieuwe schoolgebouw onze aandacht. Een ander voorbeeld is de 

veiligheid van leerkrachten zoals vastgesteld in de ARBO wet. 

Wij streven naar een transparante schoolorganisatie. Het moet, voor met name ouders, 

helder zijn wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is, wie het aanspreekpunt is bij 

bepaalde zaken en hoe bepaalde procedures of activiteiten geregeld zijn. Een open 

communicatie met de directie – aanwezig op onze vergaderingen – stellen wij op prijs. De 

schoolgids van de Theresiaschool en de jaarinformatie die aan het begin van het jaar worden 

verstrekt, geven hierover informatie. Voor “nieuwe” ouders moet dit snel duidelijk zijn. 

Een transparante schoolorganisatie is een voorwaarde voor een goede en directe 

communicatie tussen directie, leerkrachten, ouders, bestuur, GMR en ons (de MR). Door 

een transparante schoolorganisatie kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd en 

spoedig worden opgelost door degene die daar verantwoordelijk voor is. Openheid is zeer 

belangrijk als het gaat over keuzes die de schooldirectie soms moet maken, zoals de relatie 

met derden zoals Kinderopvang Berenhuis (inhuizing over en weer), nieuwe leermethodes, 

de formatie en de noodzakelijke hulp en betrokkenheid van ouders bij activiteiten. Deze 

openheid verbetert het wederzijdse begrip tussen de ouders en school. En wederzijds begrip 

vergroot de betrokkenheid van ouders bij school.  
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Tot slot streven wij ernaar om De Theresiaschool positief uit te dragen, zodat de leerlingen 

met veel plezier naar school komen om in een veilige en prettige sfeer van goed onderwijs te 

genieten.  

De samenstelling en taakverdeling van de raad was als volgt 

Taak Naam leerkracht Naam ouder 

Voorzitter Joyce Rovers  

Notulist  Hanneke van Helvoort 

Adviseur Ton van Malsen  

Leden Kim Goossens Hannelieke van der Stappen 

 Floor Janssen Marlon Burgerhof 

 Lindy van der Linden Arno van Hout 

   

GMR Joyce Rovers Hannelieke van der Stappen 

 

Vergaderfrequentie 

De MR vergaderde 5 keer. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig geweest als 

adviseur en met mededelingen vanuit school.  Voorafgaand aan de vergaderingen was er 

een bijeenkomst met de voorzitter en de directeur, waarin de agenda werd doorgenomen 

en de vergadering kon worden voorbereid.   

Alle vergaderingen waren openbaar maar hiervan is dit jaar géén gebruik gemaakt door 

derden. Daarnaast zijn we dit jaar de initiator geweest van het tevredenheidsonderzoek 

onder ouders van de school.  

Agendapunten MR 

In de MR hebben we gesproken over de volgende zaken: 

Onderwerpen die jaarlijks aan bod komen: 

• Onderwijskundig jaarverslag 

• Jaarverslag zorg  

• Jaarplan  

• Schoolplan 

• Schoolgids 

• Zorgplan 

• Formatieplan  

• Begroting Skipos 

• Begroting School 

• Strategisch beleidsplan 
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Onderwerpen die extra aanbod zijn gekomen: 

• Fusie met SKOH (vanuit GMR) 

SKOH en SKIPOS zijn per 1 januari 2019 bestuurlijk gefuseerd. Cadans primair is 

nieuwe naam van de stichting na de fusie; 12 kleuren in beweging, onderwijs 

beweegt ons. Vanuit elke GMR neemt 1 ouder en 1 leerkracht zitting in nieuwe 

gezamenlijke GMR. Er is een nieuw bestuur met nieuwe algemene directeur 

aangesteld per 1-8-2019. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn gedurende het 

schooljaar middels brieven op de hoogte gebracht van de fusie. 

 

• Kiva 

Nieuwe sociaal emotionele leermethode met ook specifieke aandacht voor 

pesten/antipesten. De methode is ingeluid met algemene ouderavond met uitleg 

over methode. Door het jaar heen werden ouderbrieven verstuurd met de 

onderwerpen die op dat moment actueel waren in de verschillende klassen en met 

ideeën om ook thuis aandacht aan KIVA te kunnen besteden met de eigen kinderen.   

 

• Schoolplein  

De school heeft initiatief genomen om samen met de omgeving (buurt, Berenhuis, 

Cello) en gemeente te kijken naar een alternatief plan voor het schoolplein, met 

name gericht op vergroening en duurzaamheid. In loop van jaar zijn, met input van 

de leerlingenraad, plannen uitgewerkt en aanvraag voor subsidie gedaan. Streven is 

om in najaar 2019 te starten met aanleg. Wellicht zijn nog initiatieven nodig om extra 

gelden bijeen te krijgen. 

 

• Oudertevredenheidsonderzoek 

Middels een digitale enquête is een oudertevredenheidsonderzoek uitgezet. 

Tweeledig doel: 1) input van ouders voor verbeteringen op school, 2) input van 

ouders voor nieuwe thema-avond in workshop vorm (schooljaar 2019-2020). De 

respons was naar tevredenheid (158 ingevulde enquêtes) Uitkomsten van het 

onderzoek zijn samengevat op pagina 4 en 5 van dit jaarverslag. De belangrijkste 

punten zijn in team opgepakt of in plannen voor aanpassingen meegenomen door 

school en MR. 

 

• Vervanging en uitval leerkrachten 

Opvang van uitval met hangen en wurgen weer voor elkaar gekregen, veelal intern 

want invallers zijn niet beschikbaar. Hierover wordt vanuit school naar ouders 

gecommuniceerd om begrip te verkrijgen en duidelijkheid te geven, soms school 

breed en soms per klas. 
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• Werkdruk en invulling extra geld voor school 

Vanuit overheid is dit schooljaar 72.000 euro extra budget voor Theresiaschool 

beschikbaar gekomen als resultaat van eerdere discussie over werkdruk en salarissen 

basisonderwijs. In het team is gekozen voor flexibele leerkracht(en) om alle 

leerkrachten maximaal te kunnen laten profiteren van extra middelen. Met name de 

grote groepen hebben structureel extra ondersteuning ontvangen van de flex 

leerkracht. In de andere groepen kon de flex leerkracht ingezet worden bij 

oudergesprekken, nakijkwerk en voorbereidingen. Eindevaluatie: Flexleerkracht met 

name ingezet voor verkleining grote groepen, extra ondersteuning leerkracht aldaar. 

Voor komend jaar wordt opnieuw naar rol gekeken. 

 

Onderwijskundige onderwerpen Theresiaschool 

Sinds enkele jaren wordt in elke MR-vergadering een bepaald thema nader toegelicht. In 

het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende onderwijskundige onderwerpen behandeld: 

• KIVA 

• Leescircuits 

 
Onderzoek LIO 2018/2019 

• Taalaanbod bij kleuters. Vooral focus op achterliggende gedachten achter diverse 

aanbodmogelijkheden. 

Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek 

Onderstaande punten kwamen als belangrijkste verbeter-/ aandachtspunten naar voren uit 

de enquête onder ouders. 

- Communicatie en middelen 
o Eenduidigheid en tijdigheid 
o Mogelijkheden verkennen om communicatie te bundelen in 1 systeem ipv 

op meerdere kanalen 
o Info avond begin schooljaar deels naar workshop avond? Ouders kunnen 

kiezen voor info naar keuze (in teamoverleg brengen en plannen begin 
nieuwe schooljaar. Dan kan info avond ook andere vorm krijgen (start 
gesprek/ kennismaking o.i.d.) 

- Complimenten voor veel goede zaken op school 

- Buitenspelen geeft onrust, pesten en onveiligheid. Leerkrachten erkennen 
probleem (groot plein voor 2 leerkrachten, soms situaties lastig op te pakken 
door onbekende leerkracht).  

- Douchen/ omkleden na de gym. Juist hier is er altijd moment zonder toezicht 
(jongens of juist meisjes kleedruimte) waardoor meermaals vervelende situaties 
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ontstaan die later weer opgelost moeten worden. Na bespreking in het team is 
besloten het verplicht douchen af te schaffen, opfrissen met washand is 
voldoende. 

- Eten /drinken blijft wisselend in leerlagen en ook per leerkracht. Volgend 
schooljaar weer starten met 1 lijn onder leerkrachten. Traktatie wordt opnieuw 
tijdens info avond aangegeven, voorkeur gezond. Misschien ook opnieuw in de 
nieuwsbrief, gezond trakteren kan ook leuk! 

- Zorg. Aandacht en aanpak voor zowel kinderen die meer nodig hebben als 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is veelal onbekend. (Hoewel het 
op de website staat en we eerder al info momenten met IBers gehad hebben). 
Kan weer mee in thema-avond met workshop 

- Kort info over een onderdeel van de visie in elke nieuwsbrief? (hoe staat school 
tegenover bepaalde zaken). Staat ook in schoolgids maar deze wordt matig 
gelezen omdat die niet op papier meegaat 

- Herhalen enquête elke 2/3 jaar, waardevolle informatie 

 

Formatieplan 2018-2019 

Het formatieplan voor het nieuwe schooljaar is besproken in de MR. Schooljaar 2019-2020 

zal gewerkt worden in 21 groepen en zal extra hulp voor de leerkracht zijn middels de inzet 

van een flex-leerkracht. 

 

GMR 

Namens de MR nemen Hannelieke en Joyce deel aan de GMR van SKIPOS en per 1-1-2019 

van Cadans primair. De GMR is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de 

stichting. Van alle scholen nemen 1 ouder en 1 leerkracht zitting.  

Het jaarverslag van de GMR is terug te vinden op SKIPOS site. 

 

Onderwerpen waaraan in het schooljaar 2018-2019 instemming of advies is verleend door 

de MR van de Theresiaschool: 

1. Onderwijskundig Jaarverslag 2017-2018, instemming verleend door MR 

2. Zorgverslag 2017-2018, Instemming verleend door MR 

3. Scholingsplan 2017-2018, positief advies MR 

4. Vakantierooster 2019-2020, Instemming verleend door MR  

5. Schoolplan 2018-2019, instemming verleend door MR 

6. Begroting Theresiaschool, advies gegeven 

7. Personeelsgeleding heeft ingestemd met de besteding van de werkdrukgelden 

8. Aanpassing procedure aanmelding/indeling nieuwe kleuters, advies gegeven 


