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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  Arno van Hout 
Adviseur Ton van Malsen  
Leden Kim Goossen Hannelieke van der Stappen 
 Floor Janssen Marlon Burgerhof 
 Lindy van der Linden Arno van Hout 
  Hanneke van Helvoort 
GMR Joyce Rovers Hannelieke van der Stappen 
 

Vergaderfrequentie 

De MR vergaderde 6 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 een enquête omtrent behoefte 
van ouders over thema-avonden of discussieavonden. Hieruit is ook de thema-avond over 
kind en internet ontstaan welke verzorgd is door bureau Jeugd en Media.  

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 een onderzoek gestart naar mogelijke bestuurlijke fusie. Najaar 
2017 werden de kansen en risico’s op hoofdlijnen in kaart gebracht. Omdat deze scan 
positief was, vond in 2018 verder onderzoek plaats. Effectuering is aan de orde per 1 
januari 2019. 
 

 Stakingen/ werkdruk 
De Theresiaschool volgt Skipos in de besluiten rondom prikacties/stakingen. 5 
oktober en 12 december 2017 zijn alle scholen gesloten in verband met de landelijke 
stakingen 
 

 Ouder betrokkenheid 3.0 (communicatie tussen school-ouders en kinderen) 
Schoolgids kent duidelijke uitleg over rol school, ouders en kind en de communicatie 
onderling. Voorbeelden zijn gesprekken met leerkrachten, kindgesprekken, 
klassenouders, maar ook ouderbetrokkenheid bij uitjes; ervaringsleren. Tijdens de 
informatieavonden bij start van schooljaar zal nadruk op nut van alle hulp ouders 
nogmaals benadrukt worden. Ook de nieuwsbrieven kunnen hierin een rol spelen. 
 

 Verkeersveiligheid  
Er bestaat een onveilige situatie bij de oversteekplaats bij het Braakven. Kinderen 
zien het verkeer niet aankomen en er zijn ouders die daar hun auto parkeren. 
Jaarlijks komt dit onderwerp terug maar helaas heeft contact met o.a. wijkmakelaar 
nog niets opgeleverd. Ook vanuit nieuwe wijk Beekveld worden nieuwe problemen 
zichtbaar met gevaarlijke oversteek bij de Hoogstraat. We houden alle initiatieven in 
de gaten om bij aan te sluiten. Dit is een punt dat zeker nog terugkomt. 
 

 Vervanging en uitval leerkrachten 
Opvang van uitval wordt tot nu toe geheel intern gedaan. Dit wordt steeds lastiger 
ivm regelgeving en beschikbaarheid van invallers. Hierover wordt vanuit school naar 
ouders gecommuniceerd om begrip te verkrijgen en duidelijkheid te geven, soms 
school breed en soms per klas. 
 

 Werkdruk en invulling extra geld voor school 
Vanuit overheid komt komend schooljaar 72.000 euro extra budget voor 
Theresiaschool beschikbaar als resultaat van eerdere discussie over werkdruk en 
salarissen basisonderwijs. In het team is overlegd hoe dit in te vullen 
(onderwijsassistenten/ flexibele leerkrachten/ extra leerkracht etc.). Onderling is 
gekozen voor flexibele leerkracht(en) om alle leerkrachten maximaal te kunnen laten 
profiteren van extra middelen. 
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Onderwijskundige onderwerpen Theresiaschool 

Sinds enkele jaren wordt in elke MR-vergadering een bepaald thema nader toegelicht. In 
het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende onderwijskundige onderwerpen behandeld: 

 Zien-kindgesprekken 
 Zorg en passend onderwijs (IBer) 
 Professionele Leergemeenschap (PLG) 

 

Enquête en thema-avond 

Enquête 

Met een korte, digitale enquête hebben we gepeild waar de interesse en behoeften van 
ouders liggen. We waren heel tevreden met een respons van 141 ouders. 2/3 hiervan vindt 
het leuk meer betrokken te worden bij school middels thema-avonden (60% heeft interesse) 
of ouderpanels (25% heeft interesse). De 3 populairste onderwerpen onder ouders zijn: 1) 
kind en internet/ social media, 2) pesten en 3) ontwikkeling van kleuter tot puber. Met de 
uitkomst van deze enquête hebben we een thema-avond georganiseerd over kind en 
internet. Veel ouders wilden ook graag meer weten over schoolmethodes, passend 
onderwijs en het leerlingvolgsysteem. Dit hebben we doorgegeven aan de school zodat de 
communicatie en inlichtingen hierover verbeterd kunnen worden. Plan is om dit mee te 
nemen in 2019. N.a.v. de enquête is een nieuwsbrief vanuit de MR opgesteld om te 
communiceren naar ouders over de uitslag van de enquête. 

Thema-avond Kind en internet (Bureau Jeugd & Media) 

Op 6 juni vond een thema-avond plaats voor ouder. Er was een deel informatie en een deel 
discussie voor ouders groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. De avond werd enthousiast bezocht door 
een 35 deelnemers. 

 

Formatieplan 2018-2019 

Het formatieplan voor het nieuwe schooljaar is besproken in de MR. Schooljaar 2018-2019 
zal gewerkt worden in 21 groepen en zal (zie boven) in de groepen extra hulp voor de 
leerkracht zijn middels de inzet van een flex-leerkracht. 
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GMR 

Namens de MR nemen Hannelieke en Joyce deel aan de GMR van SKIPOS. De GMR is een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting SKIPOS. Van alle acht scholen 
nemen 1 ouder en 1 leerkracht zitting.  

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

 

Onderwerpen waaraan in het schooljaar 2017-2018 instemming of advies is verleend door 
de MR van de Theresiaschool: 

1. Onderwijskundig Jaarverslag 2016-2017, instemming verleend door MR 
2. Zorgverslag 2016-2017, Instemming verleend door MR 
3. Scholingsplan 2016-2017, positief advies MR 
4. Vakantierooster 2018-2019, Instemming verleend door MR  
5. Schoolplan 2017-2018, instemming verleend door MR 
6. Begroting Theresiaschool, advies gegeven 
7. Persooneelsgeleding heeft ingestemd met de besteding van de werkdrukgelden 


