
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Prins Bernhardschool, Tilburg, 2018-2019. 
 

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

2. Vergaderdata 
 
 2018 

27 augustus, 29 oktober 
2019 

   21 januari, 18 maart, 20 mei, 24 juni 
 
Alle vergaderingen zijn doorgegaan. 
 
   Aanwezigheid directeur: 

 Emmy Hart: bij alle vergaderingen 
 

3. Onderwerpen 
 
3.1 Instemming: 

- Formatie 
- Verdeling werkdrukmiddelen (PMR) 
- Werkverdelingsplan 

 
Formatie schooljaar 2019-2020 
7 groepen met steun vanuit Tangent. Er komen combinatiegroepen. Groep 4/5 en 5/6 (dezelfde 
combinaties als vorig schooljaar). Het leerlingaantal is zo het beste verdeeld. De MR heeft dit 
goedgekeurd. 
 
Door het plotselinge vertrek van de leerkracht van groep 8 heeft de directeur de toewijzing van 
docenten aan de verschillende groepen moeten herzien. Deze aanpassing is door de MR 
goedgekeurd. Een opmerking van ouders en team is wel, dat het onderwijzend team nu enkel uit 
vrouwelijke docenten bestaat, wat in principe niet wenselijk is. Waarvan akte. 
 
Verdeling werkdrukmiddelen (PMR) 
De PMR heeft het voorstel voor de verdeling van werkdrukmiddelen voor het schooljaar 2019-2020 
goedgekeurd. 
 
Werkverdelingsplan 
Binnen de PBS wordt het werkverdelingsplan door het team en de directeur gemaakt. Dit plan is door 
de P-MR goedgekeurd. 
 
3.2 Informatie: 

- Schoolgids 
- Koersplan Tangent 
- Financiën Zorgbudget 

 
Schoolgids 
De schoolgids 2019-2020 is beoordeeld, terugkoppeling is gegeven aan de directeur. 
 
 



Koersplan Tangent 
De oudergeleding van de MR heeft terugkoppeling gegeven over het koersplan van Tangent. Tangent 
heeft de op/aanmerkingen van alle MR-en geëvalueerd tijdens een bijeenkomst. Hier was de MR niet 
bij aanwezig. Tangent zal de opvolging binnen de organisatie promoten via media. 
 
Financiën Zorgbudget 
Het overzicht van de middelen voor zorg is ter informatie aan de MR voorgelegd. Aangezien VGA 
gevoelig alleen ter inzage. Opmerking van de directeur en P-MR is dat het zorgbudget door het 
ministerie van Onderwijs jaarlijks wordt gekort, terwijl het aantal leerlingen dat zorg nodig heeft 
gestaag groeit. 
 
3.3 Overige onderwerpen: 
 
GMR-vertegenwoordiging 
 
Er zijn verschillende ouders benaderd voor het invullen van de vacante positie binnen de GMR. Het is 
echter niet gelukt om een vrijwilliger te vinden. Aan het einde van het schooljaar was de positie nog 
niet ingevuld. 
 
Open dag 
 
De open dag op woensdag 20 februari heeft geleid tot 2 concrete aanmeldingen en was daarmee een 
succes. De open dag is immers vooral “kennis maken” met de school. Veel ouders met kinderen van 
2,5 jaar oud hebben de open dag bezocht.  
Vanwege de planning was het niet mogelijk dat een medewerker van Unikids aanwezig zou zijn 
tijdens de open dag. De BSO oogde ook wat rommelig. De volgende open dag is inmiddels afgestemd 
met Unikids en deze lijkt te passen in de planning van Unikids. Dat is positief. 
Evenveel ouders bezochten de open dag als vorig jaar 
 
Overblijven 
 
Al jaren kampt de school met onvoldoende vrijwilligers voor de pauzes. De directeur heeft een 
voorstel gedaan voor 3 vaste krachten die tegen een geringe vergoeding een grote pauze begeleiden 
(12:00-12:30). De overige pauzes wordt door het onderwijzend personeel begeleid. 
De school vraagt de ouders een vrijwillige bijdrage van €10 voor deze oplossing. De MR heeft dit 
voorstel goedgekeurd. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
  
De AC heeft de MR een voorstel gedaan voor de verhoging van de vrijwillige bijdrage voor de 
schoolreis van €22,50 naar €35,00. De begroting heeft aangetoond dat de huidige bijdrage niet 
kostendekkend was. Daarnaast is het voorstel om de vrijwillige bijdrage voor 1 november te innen, 
zodat een beter plan voor de rest van het jaar gemaakt kan worden. 
De MR heeft na uitleg over de begroting het voorstel goedgekeurd.  
 
Krapte in de vervangingspoel van Tangent (lerarentekort) 
 
De directeur heeft een procedure voorgesteld voor de situaties van ongepland verzuim van 
onderwijzend personeel. Het plan geeft aan wat er gebeurt met een klas. afhankelijk van het 
moment van de melding van verzuim. De directeur heeft aangegeven, dat alle moeite wordt gedaan 
om te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd worden, echter in het slechtst denkbare scenario 
dat het team het verzuim niet kan opvangen, het verdelen van de klas geen optie is en er vanuit de 



vervangerspool van Tangent én vanuit Driessen geen invalkracht beschikbaar is, dan zullen de 
kinderen naar huis gestuurd worden. 
Hoewel de MR hiervoor geen formele goedkeuring hoeft te geven, heeft de MR het voorstel toch 
goedgekeurd. De procedure is middels de nieuwsbrief met de ouders gedeeld. 
 
Bestuurswisseling Tangent 
 
Tijdens dit schooljaar heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden binnen de CvB van 
Tangent. De directie heeft de correspondentie hierover van Tangent met de MR besproken, welke ter 
informatie is aangenomen. Verder geen actie. 
 


