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Inleiding 
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Berkeloo te Berkel-
Enschot. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in 
het schooljaar 2019-2020. 

Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 door de ouders gekozen ouderleden en 4 door het team 
gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij 
basisschool Berkeloo. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om 
daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief 
goed onderwijs op onze school. De raad spreekt voor zowel ouders en leerlingen als personeel. 

De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden: 

  Zitting in MR sinds: Functie: 
Personeelsgeleding: Cristel van Griensven september 2012 Secretaris 
 Eva van Gorp september 2019  
 Maartje van der Poel september 2019  
 Nine Schouten september 2017  
Oudergeleding: Janneke Goris september 2018  
 Lex van de Pol september 2015 Voorzitter 
 Noortje Tikken september 2019  
 Ronald Erven september 2013  

  
Vertegenwoordiging in de GMR: Janneke Goris. 

Werkwijze 
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-vergaderingen is 
een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda 
vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn 
zowel de aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die 
aan bod moeten komen conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatie-
plan en de schoolgids. Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per 
vergadering. Ook de onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Tangent-scholen) worden behandeld, komen ter sprake in de MR-vergaderingen. 

Vergaderfrequentie 
In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR 5 keer vergaderd. Eén vergadering is komen te vervallen 
tijdens het begin van de Corona-periode. Op verzoek is directeur Marion Straalman-Norbart 
aanwezig geweest bij elke vergadering van de MR. Gedurende het schooljaar en buiten de 
vergaderingen om heeft de MR diverse malen contact gehad om lopende zaken te bespreken. Ook 
zijn diverse zaken omwille van efficiency per mail afgehandeld.  

 

  



Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar: 

Verkeersveiligheid rondom school 
Vanuit de MR is kritisch meegekeken naar de verkeersveiligheid rondom school. Diverse malen heeft 
MR-lid Nine Schouten verslag gedaan van haar vorderingen bij de gemeente Tilburg. In het 
aankomende schooljaar blijft de verkeersveiligheid en de doorstroom rondom school een punt van 
aandacht voor de MR.  

Corona 
Tijdens de Corona-crisis zijn we op de hoogte gehouden door de directie. Voor het bepalen van de 
schooltijden voor twee dagen heeft de MR aangegeven dat voor de ouders het twee-dagenmodel de 
voorkeur verdiende boven het vier-halve-dagenmodel.  

Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn ook andere onderwerpen tijdens vergaderingen 
aan de orde gekomen, zoals: 
* Er is bij het Vakantierooster gekeken naar het aantal uren dat besteed wordt aan les, 
studiedagen en vakantie. 
* De MR heeft ingestemd met de schoolgids. Voor komend schooljaar zal er kritischer naar gekeken 
gaan worden omdat de schoolgids aan vernieuwing toe is. De directie heeft daar afgelopen jaar al 
aan gewerkt. 
* De MR heeft de initiatieven voor een gezonde school gestopt vanwege te weinig draagvlak vanuit 
de andere partijen. 
* Voor het schoolplan is uitstel verleend omdat het bovenschoolse koersplan nog niet af is. 
* De MR is meegenomen in de formatie, en toont bewondering voor de inzet van de directie.  
* Werkdrukgelden. Vanuit het ministerie is er geld beschikbaar gesteld om de werkdruk te verlagen. 
Het uiteindelijke plan om de werkdrukgelden in te zetten, is goedgekeurd. 
* Er is uitgezocht wat de rol van de MR is op de vrijwillige ouderbijdrage bij Berkeloo. Omdat de 
ouderraad op Berkeloo een zelfstandige vereniging is heeft de MR hierop geen invloed.   
* Er is een begin gemaakt met het bekijken of het oude MR reglement aanpassing behoeft 

Speerpunten voor het schooljaar 2020-2021 
De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet deze 
positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van actuele 
ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijkse terugkerende zaken, heeft ook de toekomst 
van basisschool Berkeloo onze aandacht. 

Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch 
opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd, en de MR verder te professionaliseren 
door middel van trainingen en een MR service-abonnement. Denkt u dat er een bepaald onderwerp 
op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. + op hoogte houden met vergader-
updates. 

 

Berkel-Enschot, 3 juli 2020 

Namens de MR van basisschool Berkeloo, 
Lex van de Pol (voorzitter) 

  


