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Dit jaarverslag geeft een overzicht van het doen en laten van de Medezeggenschapsraad (MR)
gedurende de periode januari t/m december 2008. Het betreft de MR Burgst, van de drie locaties
Groene Hil, Donkslagen en Kroeten.
Samenstelling MR 2008:
De samenstelling van de MR is wisselend geweest. Leden zijn (geweest):
• Leerkrachten: Marq van Broekhoven, Carla Derkzen, Sandra Hellemons, Pascale Spierings,
Yvonne de Baat, Elles Vink, Masja de Pender en Ed den Heijer.
• Ouderleden: Dedy Collette & Monique van Rossum (locatie Kroeten), Annet van Vliet
(secretaris), Carin Smit & Mark Tak (locatie Donkslagen), Anneloes Berendsen & Michel van
Ham (locatie Groene Hil).
Samenstelling MR 2009:
• Personeelsleden: Marq van Broekhoven, Pascale Spierings, Masja de Pender, Elles Vink,
Sandra Hellemons en Ed den Heijer (voorzitter, tevens lid van de GMR).
• Ouderleden: Carin Smit en Mark Tak (locatie Donkslagen), Anneloes Berendsen (tevens lid
van de GMR) en Michel van Ham (locatie Groene Hil), Monique van Rossum en Dedy Collette
(locatie Kroeten).
Ons doen en laten
De MR heeft maandelijks vergaderd. Van het bevoegd gezag, als adviserend lid, is de directeur altijd
aanwezig. De locatieleiders en/of interne leerlingbegeleider zijn afhankelijk van de agenda aanwezig.
De MR volgt in haar agendering, de agenda van het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda.
Commissies
De MR heeft in opzet met drie commissies gewerkt:
• Groepsindeling: Meerdere leden van de MR hebben zitting in de groepsindelingcommissie.
• Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: De bedoeling is dat een leerkracht en een
ouderlid namens Burgst zitting nemen in de GMR Nutsscholen Breda.
• Binnen de MR is er een contactpersoon (Marq van Broekhoven) voor de Oudercommissie.
Agendapunten MR
Jaarlijks staan de volgende vaste onderwerpen op de agenda. Ook dit jaar zijn deze onderwerpen
gevolgd, besproken en is er advies gegeven en/of instemming verleend:
• Onderwijs: schoolgids, groepsindeling, schooltijden en vakantieplanning, voor- en naschoolse
opvang (KOBER), leermethoden, Schoolplan, School ontwikkelplan (SOP), Inspectierapport,
CITO.
• Financiën: ouderbijdrage, lumpsumfinanciering, balans, jaarrekening.
• Personeel en Organisatie: ARBO, sociaal jaarverslag, werving en selectie.
• Materieel: nieuw en verbouw (en aanverwante zaken), onderhoud.
Verder volgt de MR actualiteiten op de drie locaties van Burgst en indien nodig adviseert de MR in
deze. De MR is ook betrokken bij uitwerking van de resultaten van het tevredenheidonderzoek (2005)
van Burgst.
MR - financiën
De begroting van de MR maakt onderdeel uit van de schoolbegroting.
Vergaderjaar 2009
De MR ziet als belangrijke (additionele) agendapunten voor het komende vergaderjaar:
1.
Toekomst Donkslagen
2.
Communicatie
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Enkele onderwerpen nader belicht.

•

Beleidsstuk toelating en verwijdering:
Het beleidsstuk:’toelating en verwijdering leerlingen Stichting Nutsscholen Breda’ is
ontwikkeld. Het stuk is onder de MR-leden verspreid en becommentarieerd. Het beleid is een
ondersteuning voor de leerkrachten: welk gedrag is grensoverschrijdend en hoe moet er
gehandeld worden, welke sancties mogen wanneer toegepast worden. Hierover is een open
communicatie. Burgst loopt met het protocol over het grensoverschrijdend gedrag voorop.
Binnen de Nutsbasisscholen in Breda is Burgst een pilot. Andere scholen zullen waarschijnlijk
spoedig volgen. Het beleidsstuk is op internet geplaatst zodat het voor iedereen inzichtelijk is
en via de Heksenketel onder de aandacht van de ouders gebracht.

•

Fasen onderwijs Kroeten:
Na bestudering van alle verslagen is de MR akkoord gegaan met de afbouw van het fasen
onderwijs op de locatie Kroeten. M.i.v. het schooljaar 2010 - 2011 zijn alle fasen verdwenen.

•

Zwemmen in groep 4:
Door Burgst is bij het zwembad geïnformeerd bij de verantwoordelijke voor het schoolzwemmen. Zij wil graag de mogelijkheden bekijken om het zwemmen als bewegingsonderwijs
(m.i.v. 2008-2009) op een andere manier vorm te geven. Kinderen die al diploma’s hebben
krijgen dan geen zwemles meer, maar een deel instructie en een deel bewegingsonderwijs in
het water. Voor kinderen die geen A-diploma hebben moet er een mogelijkheid blijven om het
diploma te halen.
De mening van de MR over het zwemmen als bewegingsonderwijs is als volgt:
• Zwemmen is belangrijk, de voorkeur gaat uit naar een andere vorm..
• Leerkrachten van Burgst gaan mee het zwembadgedeelte in, zij blijven
verantwoordelijk voor de groepen.
MR houdt de vinger aan de pols, want de daadwerkelijke uitvoering van bovenstaand idee is
nog niet zoals gewenst is.

•

Statuten en reglementen.
In het kader van de nieuwe wet op de medezeggenschapsraad, zijn nieuwe reglementen en
statuten vastgesteld voor de MR en GMR.

•

Donkslagen:
Burgstlocatie Donkslagen is officieel een “noodvoorziening”. Dit betekent dat een schoolgebouw bedoeld is om een tijdelijke piekopvang van leerlingen mogelijk te maken. Zo is
Donkslagen in 1992 ontstaan.
Het leerlingenaantal in de Haagse Beemden loopt sterk terug. Alle basisscholen krimpen op
dit moment, dus ook Burgst. Dit vergrijzen van de wijk is op zich een volstrekt normale
ontwikkeling. We zijn thans op het punt aangekomen dat in de nabije toekomst het
leerlingenaantal op Donkslagen zodanig is gedaald dat het niet langer mogelijk is om het
gebouw in stand te houden. Het ‘krimpscenario’ Donkslagen krijgt steeds vastere vormen.
Ook voor 2009 staat dit punt hoog op de MR agenda. Voor de meest recente ontwikkelingen
kan men terecht op de website (notulen MR).

•

Naschoolse cursussen op Burgst:
Op verzoek van de MR wordt er gekeken naar mogelijkheden om naschoolse cursussen aan
te bieden op Burgst. Op het terrein van muzikale vorming en sport zijn diverse eerste
aanzetten gemaakt en deze krijgen zeker een vervolg in 2009.
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