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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 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 we kunnen vinden op de website van school , geven hierover 

informatie.  

Een transparante schoolorganisatie is een voorwaarde voor 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. Transparantie is 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.  

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.  
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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 Serge Verwiel 

 Floor Janssen Marieke Lucius 

 Lindy van der Linden Arno van Hout 

   

GMR Joyce Rovers Marieke Lucius 

 

Vergaderfrequentie 

We hebben dit jaar 5x MR overleg gehad. 

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.  

Agendapunten MR 

In de MR hebben we gesproken over de volgende zaken: 

Onderwerpen die extra aanbod zijn gekomen: 

• NPO gelden ( Nationaal Programma Onderwijs Corona ) 

Het ministerie heeft n.a.v. Corona geld toegezegd aan de basisscholen om achterstanden weer in te 

lopen, Deze gelden zijn 2 jaar lang beschikbaar. Voor onze school zijn , door inspectie in maart 2022 

geconstateerd, de achterstanden voor onze leerlingen nauwelijks aanwezig ! We hebben echter wel 

de gelden ontvangen. 

Er wordt met deze gelden voornamelijk ingestoken op  ondersteuning/duurzame inzetbaarheid  per 

leerjaar. Cultuur is zeker minder aan bod gekomen, er komen nu meer mogelijkheden om op dit 

terrein iets in te halen !  Vakleerkrachten muziek hebben uren toegewezen gekregen en verzorgen nu 

onze muzieklessen op school. Elke 14 dagen een voorbeeldles van vakdocent en een opdracht om 

een doorgaande leerlijn te creëren.. 

De extra schil van ondersteuning is soms, ook noodgedwongen, ingezet bij vervanging. Vanuit de 

keuze leerlingen naar huis sturen of iets minder ondersteuning hebben wij vanuit de MR de keuze 

gemaakt om te allen tijde te proberen om leerlingen op school onderwijs te laten ontvangen. 
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Het plan vanuit de NPO gelden is door MR ingestemd. 

• Huisvesting; Extra lokalen 

Er liep   een spoedaanvraag om twee extra-lokalen te plaatsen op het terrein van de Theresiaschool 
gezien capaciteitsbehoefte m.b.t. het verzorgen van lessen en vroegschoolse educatie voor de locatie 
Theresiaschool & Berenhuis. Gemeente Sint Michielsgestel heeft  op  1 juni  2022 een besluit tot het 
verlenen van vergunning en financiering van twee lokalen. Dit om te kunnen  
voorzien in de m2 benodigd gezien de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren.  

E.e.a. betekent dan het volgende:  

•  Twee extra lokalen (met voorzieningen zoals toiletten en volledig ingericht met meubilair) 

worden in de zomer 2022 geplaatst op de plek waar nu de fietsenstalling staat. Hetgeen betekent dat 

er een nieuwe plek gevonden moet worden voor het stallen van fietsen.  

• Geen groep meer in de speelzaal.  

• Noodvoorziening voor een periode van maximaal 5 jaar.  

• Wanneer dit doorgang heeft, kan de formatie zoals gewenst (zie hieronder) vorm krijgen.  

In de tussentijd en voor na de periode van deze noodvoorziening is de opdracht gegeven aan de 

architect van de Theresiaschool te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de bouw van drie 

permanente klaslokalen en één personeelsruimte tussen de school en de Berenburcht. 

 

• Extra groep ( instroom)  

We hebben gesproken over de grootte van de kleutergroepen. Omdat deze groepen meer groeien 
dan vooraf verwacht. Er zijn veel ouders die n.a.v. Corona-tijd de aanmelding richting school hadden 
uitgesteld. Vanuit de school  wordt de MR om advies gevraagd voor het starten van een 
instroomgroep vanaf 1 april. 2022  Deze groep zal gevormd worden in de speelzaal en zal 4 dagen in 
de week naar school komen tot het einde van het schooljaar. De MR heeft een positief advies 
gegeven wat betekent dat de ouders van de betreffende leerlingen ingelicht zullen worden.  
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. 

Onderwijskundige onderwerpen Theresiaschool 

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

schooljaar 2021-2022 zijn de volgende onderwijskundige onderwerpen behandeld: 

• Blink ; wereldoriëntatie thema’s 

• ICT onderwijs ; mediawijsheid voor leerlingen/leerlijnen 

• Burgerschap binnen ons onderwijs 

• Leren leren 

• Eindtoets 

• Schrijven ; waarom van lopend schrift naar blokschrift. 

 

Formatieplan  

Het formatieplan voor het nieuwe schooljaar is besproken in de MR. Schooljaar 2022-2023 zal 

gewerkt worden in 22 groepen en zal extra hulp voor de leerkracht zijn middels de inzet van 

ondersteunings-leerkrachten. 
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GMR 

Namens de MR nemen Marieke  en Joyce deel aan de GMR 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 Cadans Primair website. 

 

Onderwerpen waaraan in het schooljaar 2021-2022 instemming of advies is verleend door de MR 

van de Theresiaschool: 

1. Onderwijskundig Jaarverslag 2020-2021, instemming verleend door MR 

2. Besteding NPO gelden 2021-2022 , instemming teamleden MR / advies ouders MR 

3. Schoolplan 2021-2022, instemming verleend door MR 

4. Corona-draaiboek; afspraken binnen Cadans Primair, instemming verleend door MR 

5. Maatregelen op school rondom Corona en herstart na lockdown, advies gegeven 

 


