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1. Inleiding 
De medezeggenschapsraad maakt ieder jaar een verslag over het afgelopen 
zittingsjaar. Het zittingsjaar komt overeen met een schooljaar. In dit verslag wordt 
een zo’n volledig mogelijk overzicht gegeven van de werkzaamheden in deze 
periode. 
 

2. Samenstelling MR 
De samenstelling van de MR in het zittingsjaar 2014-2015: 
 

NAAM GELEDING TAAK IN MR 

Ronald Roks (RR) Ouder Voorzitter 
Eugène van Kampen 
(EvK) 

Ouder Lid 

Leon van Lierop (LvL) Ouder Lid 
Anton Franken (AF) Personeel Lid 
Han Stevens (HS) Personeel Penningmeester 
Dorien de Vries (DdV) Personeel Secretaris 

 
Joop van de Sande (JvdS) is adviserend lid en woont de vergaderingen tot aan de 
pauze bij. Ilse Rijpsma (IR) woont de vergaderingen bij als oudervertegenwoordiger 
binnen de GMR. Als vertegenwoordiger vanuit de Oudervereniging is Roos Lubbers  
(RL) afgelopen jaar aangeschoven bij de MR-vergaderingen. 
Lara Roks (LR) maakt de notulen tijdens de vergaderingen. 
 

3. Besproken onderwerpen 
De volgende onderwerpen zijn onder andere aan bod gekomen in het zittingsjaar 
2014-2015:   
 
Jaarlijks terugkerende onderwerpen: 
a) Taakbeleid van de leerkrachten  

Het taakbeleid is in januari 2015 met terugwerkende kracht goedgekeurd. 
b) Schoolgids (zie punt 14) 
c) Trendanalyses 

In september 2014 zijn de trendanalyses van de periode januari 2014 – juni 2014 
verstuurd naar de MR-leden. 

d) Het nascholingsbeleid  
Dit beleid is dit jaar niet uitdrukkelijk ter sprake gekomen.  

e) De begroting 
De begroting laat een negatief saldo zien, maar is door MR en door het SKOD-
bestuur goedgekeurd vanwege een plausibele verklaring. 

f) Het formatieplan (zie punt 5). 
g) Vakantierooster 2015-2016 

De MR heeft met klem gevraagd om de meivakantie af te stemmen met VO-
scholen in Breda en Made. Helaas is dat het afgelopen jaar niet goed verlopen, 
waardoor de meivakantie van Zonzeel niet gelijk liep met die van de VO-scholen 
in Breda.  
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Overige onderwerpen: 
a) ICT 

Er zijn aan het begin van het schooljaar veel problemen met de ICT geweest. 
Deze problemen werden in de loop van het schooljaar opgelost.   

b) Nieuwe lesmethodes 
N.a.v. signalen vanuit de ouders van de Zonzeel (in schooljaar 2013-2014) is 
gekeken naar de mogelijkheid om een nieuwe lesmethode Engels aan te schaffen 
en om de lessen al in de lagere groepen te introduceren. Er is in november 2014 
gestart met de methode ‘Groove me’ als pilot. Deze pilot is goed bevallen en is 
uiteindelijk aangeschaft. De Engelse les zal komend schooljaar al in groep 5 
beginnen. 
Ook werden er twee nieuwe aardrijkskundemethodes uitgeprobeerd. De keuze is 
gevallen op de tweede methode. 

c) Protocol Pesten 
De MR heeft geadviseerd de protocollen ‘digitaal pesten’ (van SKOD) en ‘pesten’ 
(van Zonzeel/in samenwerking met ‘Halt’ opgesteld) samen te voegen in één 
document. De MR-leden vinden dit een goed plan. Dit is echter in het zittingsjaar 
nog niet gerealiseerd.  

d) Schoolzwemmen 
Er zijn vanuit ouders en leerkrachten klachten geweest over de kwaliteit van het 
schoolzwemmen. JvdS is een gesprek aangegaan met Optisport om de klachten 
door te nemen. Ook de ouders van de leerlingen werd via een poll om hun 
mening gevraagd over het schoolzwemmen. Daarna is besloten om het 
schoolzwemmen door te laten gaan (van mei tot de schoolvakantie). 

e) Vakbond 
De MR heeft een basisabonnement afgesloten bij de AOB. Dit geeft de MR het 
recht om (gelimiteerd) advies in te winnen bij deskundigen van de AOB.   

 

4. GMR 
Namens de personeelsgeleding heeft Anton Franken de Zonzeel vertegenwoordigd 
in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een 
overkoepelend medezeggenschapsorgaan dat advies en goedkeuring dient te geven 
met betrekking tot SKOD brede beleidsvoorstellen. Ilse Rijpsma treedt op als 
vertegenwoordiger vanuit de ouders van de Zonzeel. 
 
Onderwerpen die in de GMR aan bod kwamen: 

 Er wordt aan de GMR tweemaandelijks een verslag gestuurd van het 
Management (highlights van het IDO). 

 Er is veel tijd besteed aan de uitleg/implementatie van de nieuwe cao. Er zijn 
daarover extra bijeenkomsten geweest. SKOD heeft gekozen voor het 
overlegmodel. 

 Er is SKOD-breed een ‘Toetsprotocol’ gemaakt. 

 De jaarbegroting SKOD is besproken. 

 Er is een profielschets van de SKOD-bestuurder gemaakt. 

 Het IT-beleidsplan is besproken. 

 De wet Werk en Zekerheid stond op de agenda. 

 Het Strategisch beleidsplan SKOD is door de GMR goedgekeurd. 
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 De GMR is geïnformeerd over de omzetting van de bestuursvorm (naar Raad 
van Toezicht) 

 Tenslotte is de interne mobiliteit onderwerp van gesprek geweest.  
 

5. Formatie schooljaar 
Per schooljaar wordt gekeken naar de leerlingen, de omstandigheden van de klassen 
en natuurlijk naar het aantal formatie-uren. Op basis daarvan worden de groepen 
jaarlijks ingedeeld.  
Helaas was het vanwege de invoering van de nieuwe cao en de interne mobiliteit 
(tussen SKOD-scholen) pas laat duidelijk hoe de formatie voor het schooljaar 2015-
2016 eruit zou zien.  
Het komende schooljaar 2015/2016 wordt wederom gewerkt met een combi-groep 
(7/8). Hoewel het streven er is om geen combi te maken van groep 8 is JvdS voor het 
tweede achtereenvolgende jaar genoodzaakt om de formatie op deze manier in te 
vullen. De MR betreurt dat en vindt het niet wenselijk. Helaas blijkt er geen andere 
aanvaardbare optie te zijn. 
Ook het streven van maximaal 3 leerkrachten voor de klas kan niet gehaald worden. 
  

6. Verkiezingen MR 
Aan het einde van het schooljaar 2014-2015 werd een MR-verkiezing uitgeschreven 
omdat Eugène van Kampen zijn functie als MR-lid met ingang van schooljaar 2015-
2016 neerlegt. Vanwege het feit dat er op de oproep in de Info 3 belangstellenden 
reageerden werd er een MR-verkiezing uitgeschreven. Deze verkiezing werd 
gewonnen door Mischa van Schaijk. 
Aan het einde van het schooljaar is tevens afscheid genomen van Anton Franken als 
MR-lid. Vanwege zijn pensionering is er na tientallen jaren een einde gekomen aan 
zijn inbreng in de MR en de GMR. Zijn plaats zal worden ingenomen door Miriam 
Otjens. 
De eerstvolgende reguliere verkiezing vindt plaats aan het einde van het zittingsjaar 
2015-2016 zodat in het schooljaar 2016-2017 een nieuw gekozen MR kan 
aantreden. 
 

7. Speerpunten vanuit oudergeleding MR  
De ouders van de MR hebben het afgelopen schooljaar 2 speerpunten aangemerkt 
die extra aandacht kregen. 
1. Veiligheid op school 
De OV en MR hebben allebei het idee geopperd om een informatieavond te houden 
over ‘kinderen en omgang met social media’. Besloten is om deze informatieavond 
gezamenlijk te organiseren in het schooljaar 2015-2016.  
2. Passend onderwijs 
Doordat de implementatie en de effecten van de invoering van de Wet Passend 
Onderwijs nog steeds niet geheel duidelijk zijn is besloten om voorlopig geen 
informatieavond te organiseren.  
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8. Inspectieverslag 
Dit verslag is na te lezen op http://www.onderwijsinspectie.nl 
 

9. Financieel jaarverslag MR 
MR gelden zijn besteed aan de volgende doelen, die allen in het teken stonden van 
kwaliteit, professionalisering en communicatie: 
 

 
Uitgaven Inkomsten 

 datum bedrag  datum bedrag 

Kosten bank 
zaken 

01/10  saldo aug 2014  3219,62 

Kosten 
bankzaken 

01/01  Vergoeding MR 
SKOD 

  

koffiegelden   Vergoeding MR 
SKOD 

  

Abonnement MR      

Kosten bank 
zaken 

01/04     

Kosten bank 
zaken 

01/07     

teambuilding 26/06      

      

      

Totaal uitgaven   Totaal inkomsten   

      

   Saldo aug 2015   

 

10. Schoolplan / zorgplan 
De directie van de school verantwoordt in dit document de beleidsplannen op 
onderwijskundig gebied over een periode van 5 jaar.  
Het schoolplan/zorgplan (2011-2015) liep af in het schooljaar 2014-2015. Een nieuw 
schoolplan/zorgplan is in de afgelopen periode door JvdS in samenspraak met de 
MR ontwikkeld. De looptijd van het nieuwe schoolplan beslaat de periode 2015-2019.  
 

11. RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) 
De RI&E is uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. 
Het zand in de zandbak is n.a.v. de RI&E verschoond. 
 

12. Stagiaires / stagebeleid 
Het stagebeleid van de school is direct gerelateerd aan het stagebeleid van de 
overkoepelende stichting.(Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen). 
Vanuit het bestuur zijn vaste afspraken gemaakt met de opleiding voor 
groepsleerkrachten (Pabo Avans te Breda) over het aantal stagiaires per school 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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vanuit de Pabo opleiding. De school is daarnaast vrij in het kiezen van LIO-stagiaires, 
gymstagiaires en het plaatsen van onderwijsassistentes in opleiding. 
Er zijn het afgelopen zittingsjaar geen bijzonderheden te melden omtrent het 
stagebeleid en/of de invulling daarvan. 
 

13. BAS project / visie 
De ontwikkelingen binnen het BAS project zijn het afgelopen zittingsjaar wederom 
geconsolideerd. 

 

14. Schoolgids / P.R. 
In de schoolgids is veel aandacht besteed aan de organisatorische en pedagogische 
identiteit van de Zonzeel. De beleidsvoornemens zijn tevens overzichtelijk bij elkaar 
gezet. Dit alles om de ouders zo volledig mogelijk in te lichten over wat er op school 
speelt. Vóór uitgave is de gids door de MR beoordeeld op volledigheid en 
correctheid. De schoolgids is via de website www.zonzeel.nl/informatie/schoolgids te 
downloaden. 
 
 
 
 
 
Terheijden, 10 november 2015 
 
 
 
 
 
Ronald Roks (voorzitter)    Dorien de Vries (secretaris) 
 
 

 
 
 
Geplande vergaderingen schooljaar 2015-2016 
 

MR:        GMR: 
 

DATUM  DATUM 

29 september 2015  13 oktober 2015 

10 november 2015  24 november 2015 

5 januari 2016  19 januari 2016 

1 maart 2016  15 maart 2016 

18 mei 2016  17 mei 2016 

14 juni 2016  28  juni 2016 

 

http://www.zonzeel.nl/informatie/schoolgids

