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Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van BS De Vendelier over schooljaar 
2019-2020. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten.  
 
Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de MR en geeft een overzicht van de 
onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn behandeld.  
 
De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR overlegt met de directie van de 
school over schoolbeleid zoals doelstellingen, kwaliteit, personeelsbeleid en veiligheid. De wet 
schrijft precies voor op welke gebieden de directie aan de MR om advies of en instemming moet 
vragen.  
 
De MR kent in het schooljaar 2019-2020 de volgende 
samenstelling: 
Oudergeleding: 
Tom Kemps (voorzitter) 
Niels Schrama 
Isabelle Ruyters 
Ramon Verspeek 
Personeelsgeleding: 
Lisanne Nellen 
Pam Lammers 
Esther Verbeek 
Lieke Raaijmakers  
 
De MR heeft in het afgelopen schooljaar 8 keer 
vergaderd:  
27 augustus  1 oktober   
19 november   7 januari   
11 februari   21 april (online) 
27 april (online)  9 juni (online) 
 
De vergaderingen zijn telkens bijgewoond door de voltallige directie. De vergaderingen van de MR 
zijn openbaar. Er zijn dit jaar geen toehoorders aanwezig geweest.  
De MR leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van de achterban. Deze 
worden tijdens de eerstvolgende vergadering besproken. Na een vergadering staat er een nieuwsflits 
in de wekelijkse nieuwsbrief ’t Vaandel.  
 
De belangrijkste onderwerpen die dit jaar door de MR zijn besproken:  

Directievoering in overleg met 
CVB 

Vacature teamleider; 
instemming  

Schooltijden; instemming  

Begroting Staking  Verkiezingen oudergeleding  

Corona  Werkdrukmiddelen; 
instemming  

Werkverdelingsplan  

Locatiebeleid; instemming  Formatie; instemming  Internetfilter  

Airco locatie Schutsboom Vakantierooster en 
studiedagen; instemming  

Schoolontwikkeling  

Visitatie  Schoolgids; instemming  Bijwonen GMR 
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Directievoering - vacature teamleider 
Wegens het vertrek van Huub Swinkels per 1-3-2020 is er een vacature teamleider ontstaan. 
Op voordracht van het CVB en in overleg met MR is René van de Ven aangesteld als adjunct 
voor de periode tot de zomervakantie van dit lopende schooljaar.  
In mei/juni heeft er een sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor een nieuwe teamleider. 
De MR heeft met twee ouders en twee teamleden, samen met Yvonne van Heugten de 
selectieprocedure gedaan. Na deze procedure is René van de Ven als nieuwe teamleider 
benoemd. De MR is blij met de gemaakte keuze en kijkt uit naar een prettige samenwerking. 
 
Schooltijden 
Een van de speerpunten voor de MR dit jaar was de wijziging schooltijden per 1-8-2020.  
Een ouderraadpleging heeft deel uit gemaakt van het proces. De MR heeft op basis van de 
uitslag van de ouderraadpleging ingestemd met de nieuwe schooltijden; 
maandag, dinsdag, donderdag 8.30-15.00 uur 
woensdag, vrijdag 8.30-12.30 uur.  
 
Schoolontwikkeling 
De directie heeft ons gedurende dit schooljaar iedere vergadering bijgepraat over de 
lopende schoolontwikkelingen. Er zijn op schoolniveau nog steeds drie expertgroepen 
werkzaam die de ontwikkelingen initiëren. Er zit verschil in de zichtbaarheid voor ouders 
m.b.t. de lopende ontwikkelingen. Speerpunten per expertgroep: 
Ouders: opstart schoolapp, openen ouderportaal, nieuwe informatiemarkt, ouder-
kindgesprekken. 
Profilering: nieuwe methode voor zaakvakken. 
Gepersonaliseerd leren: herijken weektaak, teambreed scholing omtrent gepersonaliseerd 
leren. 
Intern wordt dit proces ieder jaar geëvalueerd en met de MR besproken. De MR spreekt 
haar waardering uit voor de gemaakte stappen en eerlijke feedback op het eigen handelen.  
De MR blijft dit proces de komende jaren volgen. 
 
Corona  
De Vendelier heeft ten tijde van het onderwijs op afstand enkele keren online een 
vergadering gehad met de directie. Deze vonden online plaats. De MR is meegenomen in het 
opstellen van protocollen en informatievoorziening naar ouders. Het online lesaanbod en de 
ervaringen van kinderen en ouders zijn besproken.  
 
Verkiezingen 
De termijn voor drie leden loopt af.  
Ouders: Ramon Verspeek en Isabelle Ruyters stellen zich niet herkiesbaar. Na een oproep in 
’t Vaandel zijn er twee aanmeldingen gekomen. Jeroen van Kilsdonk en Ilse de Geus treden 
in september 2020 toe tot de MR. 
Personeel: Lieke stelt zich opnieuw herkiesbaar. Er komen geen aanmeldingen vanuit het 
personeel. Lieke start een nieuwe termijn in september 2020.  
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In dit jaarverslag is ingegaan op de onderwerpen die het afgelopen schooljaar in de MR zijn 
besproken. Meer uitgebreide verslaglegging vindt u in de notulen van onze vergaderingen.  
 
Bereikbaarheid 
mr@devendelier.nl  
 
Helmond, juni 2020 
Namens de Medezeggenschaprsaad BS De Vendelier  

mailto:mr@devendelier.nl

