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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 2009. Het betreft de MR Burgst, van de drie locaties
Groene Hil, Donkslagen en Kroeten.
Op 16 maart 2009 is besloten om Donkslagen te sluiten per schooljaar 2009-2010.
Samenstelling MR 2008-2009:
De samenstelling van de MR is wisselend geweest. Leden zijn (geweest):
 Leerkrachten: 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).
Samenstelling MR 2009-2010:
 Leerkrachten: Marq van Broekhoven, Pascale Spierings, Masja de Pender, Elles Vink (GMR),
Sandra Hellemons en Audrey Dankers.
 Ouderleden: Carin Smit, Anneloes Berendsen (voorzitter, tevens lid van de GMR) en Michel
van Ham (locatie Groene Hil), Monique van Rossum, Arno Storm en Chantal Groot (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 (zowel leerkrachten als ouders) 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, buitenschoolse
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 (twee)locaties van Burgst en indien nodig adviseert de MR
in deze. De MR is ook betrokken bij uitwerking van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek
(2006) van Burgst. In 2010 wordt een nieuw tevredenheidsonderzoek gehouden.
MR - financiën
De begroting van de MR maakt onderdeel uit van de schoolbegroting.
Vergaderjaar 2010
De MR ziet als belangrijke (additionele) agendapunten voor het komende vergaderjaar:
1.
Tevredenheidsonderzoek 2010
2.
Communicatie
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Enkele onderwerpen nader belicht.


Donkslagen:
Het ‘krimpscenario’ Donkslagen stond elke vergadering op de agenda. In het begin van het
jaar werd steeds duidelijker dat Donkslagen per einde schooljaar gesloten zou kunnen
worden. De beslissing viel eind maart. Een groot aantal kinderen wilde van DS naar Groene
Hil en een kleiner aantal kinderen wilde naar Kroeten. Daarna is met grote zorgvuldigheid een
planning gemaakt waar de kinderen van DS na de zomervakantie terecht konden. Indien er
keuzes gemaakt konden worden, zijn ook de ouders betrokken bij de beslissingen.



Rapportcommissie:
Door de rapportcommissie is in januari het vernieuwde rapport gepresenteerd in de MR. Het
vernieuwde rapport is een duidelijk, overzichtelijk en eerlijk rapport dat recht doet aan de inzet
van het kind op school. De totaallijn vanaf groep 1 tot en met 8 wordt zichtbaar gemaakt.
Tevens is er uitleg over toetsen en rapport-beoordelingen en over het Leerling Volg Systeem
(LVS).



Communicatie:
De website van NBS Burgst is totaal vernieuwd. Op een duideliijke manier wordt informatie
gegeven aan diegenen die geïnteresseerd zijn in onze school en wat daarbij hoort. Alle
Heksenketels maar ook de notulen van de MR zijn op de site te vinden.



Funktiemix LA-LB:
Eind 2009 is er een begin gemaakt met informatie over nieuwe functies in het onderwijs. Dit
zal in 2010 verder worden uitgewerkt.



Passend Onderwijs:
Ook met dit onderwerp is eind 2009 een begin gemaakt; hieraan wordt in 2010 een vervolg
gegeven.



Naschoolse cursussen op Burgst:
Op verzoek van de MR is er gekeken naar mogelijkheden om naschoolse cursussen aan te
bieden op Burgst. Op het terrein van muzikale vorming is in 2009 gestart met een
Instapcursus Muziek.
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