
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Prins Bernhardschool, Tilburg, 2016-2017.

1. Leden

Oudergeleding: Gerben van Dijk, Job Verhoeven (Voorzitter)
Personeelsgeleding(“(P)MR”): Ineke Schollen, Nanda Lonterman

In verband met bevallingsverlof heeft Nanda enkel deelgenomen aan de de laatste drie zittingen. 

2. Vergaderdata

2016
12 september, 7 november
2017
16 januari, 13 maart, 15 mei, 28 juni

Aanwezigheid directeur:
Emmy Hart: bij alle vergaderingen

3. Onderwerpen

Instemming:
- Formatie, schoolplan

Formatie schooljaar 2017-2018

De formatie voor het schooljaar 2017-2018 is door de directeur uitgelegd. De personeelsgeleding van 
de MR heeft de formatie goedgekeurd.
Door het teruglopende aantal leerlingen ziet de PBS zich genoodzaakt om 2 combinatieklassen te 
vormen. Het team heeft ervoor gekozen de groepen 1/2 en 2/3 te combineren. De betreffende 
ouders zijn ingelicht via een voorlichtingsavond. De voorzitter van de MR was hierbij aanwezig. 
Ouders van groep 2 hebben hun voorkeur voor hun kind aan kunnen geven, het besluit ligt echter bij 
de directie. Met de directeur is afgesproken om de combinatieklassen in het volgende schooljaar te 
evalueren.

CAO PO – overlegmodel

N/A. In het schooljaar 2018-2019 dient het team het model te evalueren en de (P)MR heeft 
instemmingsrecht bij de keuze van het team.

Ondersteuningsprofiel

De directeur heeft het ondersteuningsprofiel voor de PBS gepresenteerd. Het profiel is niet gewijzigd 
ten opzichte van het vorige. De MR heeft positief geadviseerd.

Schoolplan

De nieuwe status van de gestelde doelen is met de MR besproken. De focus van het team zal liggen 
bij de invoering van thematisch onderwijs. Het doel was om in april en mei gedurende 6 weken (2 
thema’s gedurende 3 weken ) volgens deze methode te werken en vervolgens te evalueren. Dit 1 
thema geworden: Natuur. Het team heeft deze periode positief beoordeeld, en daarmee is het 
besluit genomen vanaf schooljaar 2017-2018 met thematisch werken te starten. De (P)MR heeft hier 
eveneens een positief advies over gegeven. 



Overige onderwerpen:

Verkiezingen
Voor de ouder geleding was de positie van Job Verhoeven beschikbaar. Daarom is de MR de 
verkiezingsprocedure gestart in februari. Tot begin maart konden ouders zich aanmelden als 
kandidaat. Bij telling na de sluitingsdatum bleek Job Verhoeven de enige kandidaat te zijn, waardoor 
zijn termijn automatisch met 3 jaren is verlengd.

Ouder betrokkenheid

Zorgen over de ouderbetrokkenheid is bij de helft van de MR vergaderingen aan bod gekomen. 
Directie en het team delen deze zorg en er zijn door het team verschillende initiatieven ondernomen 
om de betrokkenheid te verbeteren: een brief aan ouders van groep 1 en voor kinderen van ouders 
die niet betaald hebben voor het schoolreisje geldt dat zij niet mee mogen. Ouderbetrokkenheid zal 
in het schooljaar 2017-2018 wederom op de agenda van de MR worden gezet.

GMR-vertegenwoordiging

Vanaf 20 maart had de PBS geen vertegenwoordiging meer in de GMR. Vanaf dat moment is de MR, 
samen met de directeur op zoek gegaan naar een nieuwe vertegenwoordiger (deze moet uit de 
oudergeleding komen). Vanaf januari 2018 lijkt er opvolging te zijn.

Open dag

Tijdens de open dagen zijn er leden van de MR aanwezig geweest om eventuele vragen van de 
potentiële nieuwe ouders te beantwoorden.

Teruglopend leerlingaantal
De tendens van het teruglopend aantal leerlingen welke zich in het schooljaar 2015-2016 
openbaarde, zette zich voort in het schooljaar 2016-2017. De MR deelt deze zorgen met de directeur 
en het onderwerp is regelmatig besproken tijdens de vergaderingen.
Het team onder aanvoering van de directeur startte vier  initiatieven die deze tendens mogelijk om 
zal buigen:

1. Thematisch werken -> 21century-skills; modern onderwijs gericht op het talent van het kind
2. Herziening Identiteit -> wat is de identiteit van de PBS en past deze nog in de huidige 

tijdgeest
3. PR -> jonge ouders in de buurt worden aangeschreven, flyers bij kinderdagopvang-

instellingen in de buurt, etc.
4. Start BSO Unikids op locatie van de PBS -> de directeur is overeengekomen met BSO Unikids 

om een dependence te starten op locatie van de PBS. De BSO zal bij aanvang van het 
schooljaar 2017-2018 operationeel zijn.

(De eerste twee initiatieven zijn ontplooid om het onderwijs in de school te vernieuwen, welke als 
potentieel neveneffect heeft dat de school interessanter wordt voor ouders en dat er dus mogelijk 
meer leerlingen aangemeld worden).
De medezeggenschapsraad heeft deze initiatieven gesteund en zal deze ook steunen in het nieuwe 
schooljaar.


