
Notulen Medezeggenschapsraad BS `t Breerke 
Datum:25 juni  2018   
Aanvang: 20:00 uur 
Aanwezig: Manuela (voorzitter), Marie-Louise(secretaris), Sjoerd (penningmeester) 
Afwezig: - 
 
 

No. Onderwerp Besproken is: Acties: 

1 Welkom door de 
voorzitter 
 
 

 Manuela 

1a Notulen vorige 
vergadering 
 
 

  Goed gekeurd  
(Dit doen we per mail)) 

Allen 

2.                    Schoolgids stukje 
en evaluatie MR 
2017-2018 

 

Schoolgids: Hoofdstuk 7: De 

Medezeggenschapsraad. 

  
7.1 Medezeggenschapsraad (MR), Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). 

  

Bij wet is geregeld dat ouders inspraak hebben ten aanzien van 

het beleid en de keuzes die de school maakt. De MR van ’t 

Breerke is erop gericht om zich regelmatig te laten informeren 

over de ontwikkelingen binnen de school. Tevens brengt de 

MR-advies uit aan de schoolleiding bij het vaststellen of het 

wijziging van belangrijke besluiten. De MR wil dit doen op 

een open en eerlijke wijze om zodoende tot een soepele 

samenwerking met bestuur te komen. Daarbij wordt een 

positief kritische houding aangenomen voor het beoordelen 

van de beslissingen en werkwijze van de school. Op dit 

moment bestaat de MR uit de volgende personen waarbij de 

verdeling ouders en teamleden wordt gehanteerd. 

  

Namen oudergeleding: 

Manuele Vinken (Voorzitter) en Johan van Duinen. 

Namen personeelsgeleding: 

Sjoerd Vinken, (penningmeester) tevens GMR lid en                                                                          

OPR l(secretaris) Marie-Louise Cretskens (deze vacature is 

vacant per 1 sept.2018) 

  

De MR heeft als taak alle onderwerpen op het gebied van 

personeel, onderwijs, identiteit, financiën en 

arbeidsomstandigheden binnen onze eigen school te bekijken, 

te bespreken en mee te denken. In speciale gevallen wordt er 

geadviseerd of meebeslist. Minstens één keer per twee 

maanden wordt er vergaderd. Deze vergaderingen zijn 

openbaar en iedereen is uitgenodigd om de vergaderingen bij 

te wonen en mee te denken door gebruik te maken van het 

spreekrecht. De notulen van de vergadering worden, na 

Goed 
gekeurd 



vaststelling, op de internetpagina van onze school geplaatst. 

  

Twee keer per jaar hebben we gezamenlijk overleg met de 

schooldirectie en het schoolbestuur. 

  

Wij willen: 

·         deskundig zijn (of deze deskundigheid extern inhuren) 

·         alert zijn (voor alles wat met school te maken heeft 

open staan en daarop adequaat reageren) 

·         contacten onderhouden (met bestuur, GMR, OV, 

directie, team, ouders en leerlingen) 

·         openheid uitstralen (alles is bespreekbaar) 

·         proactief zijn (initiatieven nemen, informatie vergaren, 

zaken goed voorbereiden, reacties uitlokken en vooral 

betrokken zijn bij de school). 

  

Iedere ouder kan lid worden van de MR door middel van 

verkiezingen. De zittingsduur is drie jaar. Om lid te worden 

van de MR stelt u zichzelf kandidaat, of laat u zich kandidaat 

stellen. Indien er meer kandidaten dan zetels zijn, zullen 

verkiezingen gehouden worden. Ouders en personeel hebben 

stemrecht. De regels voor de MR-verkiezingen zijn 

opgenomen in het MR-reglement. 

  

Om te komen tot een goede communicatie en wederzijds 

begrip kan een afvaardiging van de oudervereniging bij 

vergaderingen van de MR aanwezig zijn. Door gebruik te 

maken van het spreekrecht heeft de oudervereniging tijdens de 

vergaderingen de mogelijkheid om standpunten kenbaar te 

maken. 

  

De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) 

daarentegen bekijkt de stukken die voor alle scholen binnen 

SKOEM gelden. In de GMR zitten een leerkracht en een ouder 

uit de MR van onze school. (Vacature is vacant) 

Sinds de komst van het passend onderwijs is er ook een OPR 

(ondersteuningsplanraad) geformeerd. Dit is de MR van het 

samenwerkingsverband. Deze wordt gekozen door de MR-

leden van de aangesloten scholen in het 

samenwerkingsverband. Dat zijn zowel reguliere als speciale 

scholen. U hoeft geen lid te zijn van de MR om gekozen te 

worden. 

In de OPR zitten ouders en personeelsleden. In de OPR van 

samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs zitten 

ook leerlingen. In het ondersteuningsplan worden belangrijke 

keuzes gemaakt over de manier waarop de ondersteuning 

georganiseerd wordt, en daar kunt u dus over meepraten. 

  

De MR vindt het van groot belang dat de achterban het gevoel 

heeft dat haar belangen goed worden behartigd. Op de wijze 

waarop de MR  invulling geeft aan haar 

verantwoordelijkheden ontvangen we graag feedback. 

Daarvoor horen wij graag van u wat er leeft bij de achterban, 

bijvoorbeeld over de positieve punten van de school, welke 

knelpunten zijn er, welke onderwerpen hebben meer aandacht 



nodig. Laat het de MR weten door een van de leden daarop 

aan te spreken. 

 

Evaluatie: 

 

Nieuws vanuit de MR (Medezeggenschapsraad) 

Het einde van het schooljaar nadert. Wij als MR van ’t 

Breerke willen dit graag afsluiten door een overzicht van 

zaken, waar wij ons afgelopen schooljaar o.a. voor 

hebben ingezet, met u als ouder/verzorger te delen.  

Dit afgelopen jaar hebben wij net als andere jaren 

meegekeken in de jaarbegroting, de resultaten van de 

school en het kwaliteitsonderzoek. Tevens lieten wij aan 

de hand van een actueel activiteitenplan heel wat andere 

zaken de revue passeren. 

Daarnaast hebben wij samen met het team zorggedragen 

voor een uitgebreide evaluatie van het gebruik van 

Snappet. Dit jaar was het 2e deel van de 2 jaar durende 

pilot die ‘t Breerke heeft gedraaid met het gebruik 

hiervan. 

Verder proberen wij creatief mee te denken in eventuele 

ideeën voor de toekomst. Bijvoorbeeld de schoolbieb, en 

hoe deze geleid en gestructureerd, een nog waardevoller 

onderdeel van ‘t Breerke kan zijn. Of bijvoorbeeld het 

samen met het Team proberen op te zetten van een soort 

van Denktank. Hierbij zouden ouders op een `nog uit te 

werken manier` ideeën kunnen opperen die vervolgens 

geheel vrijblijvend kunnen worden mee genomen in 

bijvoorbeeld de MR-vergaderingen of eventueel in het 

Teamoverleg. 

Tevens namen wij een adviserende, maar vooral ook een 

verbindende rol aan wanneer de situatie daar om vroeg. 

Wij keken en luisterden als MR altijd mee, gaven advies 

en stonden open voor het gesprek. 

In de laatste periode van het schooljaar hebben 2 MR 

leden (1 ouderlid en 1 personeelslid) wederom zitting 

genomen in de benoemingsadviescommissie. Dit i.v.m. 

een succesvolle benoeming van een nieuwe leerkracht. 

Wij kijken terug op een heel prettig schooljaar en zien als 

MR het nieuwe schooljaar weer vol positieve energie 

tegemoet. 

Wij wensen alle kinderen, ouders/verzorgers en het Team 

van ‘t Breerke een hele fijne en zonnige vakantie toe! 

Tot volgend schooljaar! 

Met vriendelijke groetjes, 

MR-basisschool ‘t Breerke 

  

  

     
 

 



 

 
 

 

3 Evaluatie 
Snappet 

De evaluatie bespreken van Snappet is een van de 

punten die onder de MR vallen. Indien er dus vragen zijn 

hierover door ouders moet men deze vragen doorspelen 

naar de MR. Het vorige schooljaar is er verschillende 

keren geëvalueerd met de MR. Ook dit schooljaar is het 

verschillende keren teruggekomen in onze 

vergaderingen. Het werken met Snappet is nog steeds 

positief. Wij gaan ermee door. Misschien zelfs het 

komend schooljaar op bestuursniveau. Er wordt dan 

samen gekeken welk systeem netwerk er dan komt. 

De pilot was 2 jaar. Het was erg positief om hiermee te 

werken.  Er is meer differentiatie en hoeveelheid dan 

een papieren methode. In combinatiegroepen erg 

handig in gebruik. Je kunt als leerkracht zelf instellen 

wat je wilt laten maken. Je kunt leerlingen nog dieper 

analyserenen volgen. 

Aandachtspunt blijft: Meer aandacht aan het schrijven 

schenken. 

 

  

Sjoerd 

4 Afscheid 
meester Har 

Manuela zorgt voor een cadeau. Half acht aanwezig zijn. Allen 

5 
 
 
 
 
6 

Algemene 
Ouderavond           
20 sept 2018 
 
 
Nieuw MR lid 
vanuit het team 

Er is gevraagd om een uitleg te geven op de algemene 

ouderavond. Lieke had een idee om alle ouders te 

verwelkomen met een kopje koffie of thee bij 

binnenkomst en hen gelijk een MR-folder aan te bieden. 

*Nieuw Lid MR.  

Manuela en 
Johan 
 
 
 
 
Sjoerd 



Sjoerd neemt de taak op zich om tijdens de 

eerstvolgende teamvergadering aandacht te vragen 

voor de opgave: nieuw MR lid. 

Ook wordt er gekeken naar een ouder lid vanuit                      

’t Breerke in de GMR 

7 Voortgang 
begeleiding 
groep 5 en 6  

*Er zijn afspraken gemaakt in groepsverband maar ook 

individueel om de groep socialer te maken. 

*Er zijn formulieren die ingevuld dienen te worden 

indien het niet goed gaat. 

*Deze aanpak wordt het volgende schooljaar doorgezet. 

*Gaat het niet goed zullen er meer consequenties 

volgen voor het kind. 

*De groep is nu beter te corrigeren. 

*Je moet het consequent onder de aandacht brengen 

om het goede gedrag vast te houden. 

*De begeleiding van Sandra stopt. 

*Sjoerd zet een stukje hierover op Isy. 

 

8 Rondvraag Geen vragen meer. Manuela zal in het nieuwe 
schooljaar de eerste vergader datum plannen. 

 

 


