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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, 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 “ ’t Beertjeshuis’ (inhuizing over en weer), nieuwe leermethodes, de formatie en 

de noodzakelijke hulp en betrokkenheid van ouders bij activiteiten. Deze openheid verbetert 
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het wederzijdse begrip tussen de ouders en school. En wederzijds begrip vergroot de 

betrokkenheid van ouders bij school. 

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  Janneke Elsen- de Hair 

Secretaris   

Notulist Annerie Meijer  

Adviseur Ton van Malsen  

Leden Kim Smits Hanneke van Helvoort  

 Floor Janssen Cindy van Lieshout 

 Joyce Rovers Hannelieke van der Stappen 

GMR Joyce Rovers Cindy van Lieshout 

 

Vergaderfrequentie 

De MR vergaderde 5 keer. De directeur is steeds aanwezig geweest bij de vergadering.  

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 en daar is één keer gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn 

we dit jaar de initiator geweest van het ouderpanel.  

Agenda punten 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 
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• Strategisch beleidsplan 

Onderwerpen die extra aanbod zijn gekomen: 

• Proces andere schooltijden en lunchprotocol 

Er is gepraat en nagedacht over het proces andere schooltijden. Nadenken over 

andere schooltijden wil niet zeggen dat er daadwerkelijk een continurooster of 

variant komt. Er wordt met directeuren van school en kinderopvang een proces 

uitgestippeld waarbij ouders en leerkrachten goed worden voorgelicht over 

mogelijke opties. Werkgroep geformeerd met daarin 2 MR leden (leerkrachten), 1 

MR lid (ouder), kinderopvang en enkele ouders. 

Deze leden zijn een aantal keren bij elkaar gekomen.  

De MR leden hebben ingestemd met het proces.   

Toen eenmaal duidelijk was dat we zouden gaan werken met een vijf-gelijke dagen 

model heeft de MR advies gegeven over een lunchprotocol. 

• Signalering van zorgbehoeften 

Naar aanleiding van enkele vragen van ouders is dit besproken in de MR.  

Martien van Boxmeer (intern begeleider) heeft informatie gegeven over de zorg op 

onze school. Dit was openbaar en hier zijn een aantal ouders bij aangesloten. 

• Park rondom de school. 

Ton heeft een gesprek gehad met de buurtverenigingen van de wijk en de 

oudercommissie voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld. Er is geld vanuit de 

gemeente. Dit is niet genoeg. Er komt mogelijk een sponsorloop om extra geld in te 

zamelen. De buurtvereniging heeft ook aangegeven dat de haag rondom het park 

niet goed is. Er komt mogelijk een hek om het park te staan. 

Er is ook contact geweest met gemeente over de kwaliteit van het park. De voorzitter 

heeft hiervoor een brief gestuurd naar de algemeen directeur.  

• Organiseren informatie avonden 

We hebben het plan geopperd om 2 informatie avonden te organiseren volgend 

schooljaar. De onderwerpen zijn: mediawijsheid (oktober) en het verschil tussen 

jongens en meisjes (maart) 

Onderwijskundige onderwerpen Theresiaschool 

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

het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende onderwijskundige onderwerpen behandeld: 

• Zien  

• Mediawijsheid  

• Leerarrangementen 
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Ouderpanel 

De MR heeft op 13 april 2016 een ouderpanel gehouden. Het doel van een ouderpanel is 

om, als MR/school, suggesties voor verbetering en ideeën van ouders te ontvangen over 

specifieke thema’s die de school aangaan. In dit ouderpanel stond het onderwerp 

communicatie centraal. Een tiental ouders waren deze avond aanwezig om na te denken 

over de verschillende vormen van communicatie binnen de school. 

Naar aanleiding van deze avond zijn een aantal adviezen naar voren gekomen waar de 

school mee aan de slag gaat. 

Een samenvatting van deze avond heeft in het schoolnieuws gestaan. Deelnemende ouders 

hebben persoonlijk een samenvatting ontvangen. 

Formatieplan 2016-2017 

Het leerlingenaantal loopt dit schooljaar terug. Het leek er op dat het aantal terug zou lopen 

met ongeveer 20 leerlingen. Door de vele aanmeldingen is deze terugloop nog maar 2 

leerlingen. 

Er is een leerkracht benoemd (Nicole van Hees- Valkis). In oktober zal juf Riet met pensioen 

gaan.  

GMR 

Namens de MR nemen Cindy en Joyce deel aan de GMR. De GMR is een gemeenschappelijke 

medezegenschapsraad van de stichting SKIPOS. Van de acht scholen nemen 1 ouder en 1 

leerkracht zitting.  

Onderwerpen waaraan instemming of advies is verleend: 

1. Begrotingsbrief positief advies 

2. Onderwijskundig Jaarverslag 2014-2015 instemming verleend 

3. Zorgverslag 2014-2015 Instemming verleend 

4. GMR jaarverslag Skipos 2014-2015 

5. Vakantierooster 2016-2017. Instemming verleend.  

6. Schoolplan 2016-2017 Instemming verleend  

7. 5 gelijke dagen model  

 


