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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 beeld 

gegeven van de werkzaamheden in deze periode.  

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken ouders en leerkrachten 

mee over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende, maar zeker ook een beslissende rol 

in beleidszaken. In dit jaarverslag lees je over zaken waarover we hebben gepraat. 

1. Leden van de MR 

In het schooljaar 2021-2022 hebben we afscheid genomen van een aantal vaste gezichten. Daarvoor 

zijn nieuwe mensen voor in de plaats gekomen. Onder de punten 6 en 7 lees je meer details. 

Mischa van Schaijk (MS) Ouderlid/voorzitter 

Daniëlla van Meel (DM) Ouderlid  

Maartje Bouwman (MB) Ouderlid – nieuw lid per september 2021 

Erik Lubber (EL) Ouderlid – afscheid genomen per oktober 2021 

Han Stevens (HS) Leerkracht /penningmeester tot 30 juni 2022 

Karin Meeuwissen (KM) Leerkracht/secretaris-afwezig wegens zwangerschapsverlof 

vanaf februari tot en met half juli 

Bart Bossers (BB) Leerkracht/vervanger van Karin/m.i. schooljaar 2022-2023 in 

de plaats van Han 

Paul Noorman (PN) Vanaf medio april interim/directeur BS De Zonzeel 

Maaike van Twist (MT) Tot medio maart directeur BS De Zonzeel 

Miriam Otjens (MO) Leerkracht/GMR/PGMR 

Ardien Nelissen Notulist 

 

2. Bijeenkomsten 

De vergaderingen zijn gedurende de coronatijd online gehouden en toen de school weer open was, 

kwamen we samen in de lerarenkamer of in de aula om de 1,5 meter afstand te de houden. 

Voorzitter Mischa van Schaijk neemt voorafgaand aan de vergadering contact op met de voorzitter 

van de Oudervereniging om eventuele input mee te nemen. Leerkracht Mirjam Otjens en ouder 

Daniëlla van Meel nemen namens de Zonzeel deel aan de GMR. Zo komen vanuit allerlei 

invalshoeken punten op de agenda. Daarnaast is er een vaste agenda en een cyclische agenda. 

Data vergaderingen: 28-09-2021, 16-11-2021, 11-01-2022, 15-03-2022, 12-05-2022 en 30-06-2022. 

  



3. Besproken onderwerpen  

De volgende onderwerpen zijn onder andere aan bod gekomen in het zittingsjaar 2021-2022. De 

jaarlijks terugkerende onderwerpen: taakbeleid van de leerkrachten, jaarplan, BAS, schoolgids, 

trendanalyses, nascholingsbeleid, begroting, formatieplan, vakantierooster met inachtneming van de 

vakanties van de VO-scholen in Breda en Made.   

Specifieke onderwerpen waren de werkdrukverlaging, eventuele leerachterstanden, NPO-gelden en 

de Covid-19 situatie. Ook hebben we het IKC van dichtbij gevolgd maar helaas is dit proces stopgezet. 

Verder hebben we gekeken naar de samenwerking van Kibeo (BSO) en blijven we scherp op de AVG. 

4. GMR  

Namens de personeelsgeleding Miriam Otjens is de Zonzeel vertegenwoordigd in de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en PGMR. Dit is het overkoepelend orgaan dat 

advies en goedkeuring geeft met betrekking tot SKOD brede beleidsvoorstellen, in het algemeen gebied 

en op personeelsgebied. Ilse Rijpsma was eerder de vertegenwoordiger vanuit de ouders van de 

Zonzeel, Daniëlla van Meel heeft haar plek overgenomen. Voor de inhoud rondom GMR-besprekingen 

verwijzen wij je graag naar het hun jaarverslag.  

5. Formatie schooljaar  

Per schooljaar wordt gekeken naar het aantal leerlingen dat per 1 oktober staat ingeschreven, de 

omstandigheden van de klassen en het aantal formatie-uren. Op basis daarvan worden de groepen 

jaarlijks ingedeeld.  Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we weer te maken met combinatieklassen:  

4-5 en 5-6. Daarvoor waren 7,58 fte's beschikbaar voor onderwijzend personeel, genoeg om zeven 

groepen te formeren. Voor onderwijsondersteunend personeel was 1,34 fte beschikbaar. 

6. Wisseling oudergeleding MR  

Aan het einde van schooljaar 2020-2021 heeft Erik Lubbers aangegeven te stoppen met de MR. 

Daarna is via de nieuwsbrief een oproep gedaan en twee ouders hebben zich gemeld. Die hebben de 

eerste vergadering van het schooljaar 2021-2022 bijgewoond. Helaas heeft een van de ouders zich 

teruggetrokken en bleef Maartje Bouwman over. Vandaar dat er geen verkiezing is gehouden. Op de 

jaarlijkse barbecue is afscheid genomen van Erik, en is Maartje van harte welkom geheten.  

7. Wisseling personeelsgeleding MR 

In het vroege voorjaar van 2022 kwam het bericht dat Maaike van Twist- directeur- een andere baan 

heeft aanvaard. Paul Noorman is als interim-directeur aangesteld. Hij heeft zich toen gekandideerd 

voor de functie van directeur. Rond mei kwam het bericht dat hij is aangesteld.  

Karin Meeuwsen heeft in de periode februari-juli zwangerschapsverlof genoten. In deze periode is ze 

vervangen door Bart Bossers. Hij kwam in eerste instantie als gast meekijken in vergaderingen van de 

MR. Toen bleek dat Han Stevens elders een baan heeft gekregen, heeft Bart zijn plaats ingenomen. 

Met Mirjam Otjens is de personele geleding compleet.  

8. Speerpunten vanuit oudergeleding MR   

De ouders van de MR hebben het afgelopen schooljaar drie speerpunten aangemerkt die extra 

aandacht kregen: werkdruk bespreken en monitoren, communicatie vanuit school naar ouders 

verbeteren en meedenken over de voortgang van het onderwijs ondanks schoolsluitingen en 

lockdowns vanwege Covid-19.  

  



9. Inspectieverslag  

Het verslag is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. Meer informatie vind je op Basisschool 

Zonzeel (Terheijden) | Scholen op de kaart 

10. Financiën 2021-2022 

 MR krijgt inzage in de begroting en jaarrekening van de school. Opvallende zaken worden besproken.  

11. Schoolplan/ zorgplan  

De directie van de school verantwoordt in dit document de beleidsplannen op onderwijskundig 

gebied over een periode van vijf jaar.  De looptijd van het huidige schoolplan beslaat de periode 

2020-2025. In het schooljaar krijgt dit schoolplan gestalte. Daarnaast heeft de school een zorgplan, 

dit is terug te elzen op de website van de school.  

12. RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie)  

De RI&E is schooljaar 2018 afgenomen en deze punten zijn besproken en aangepakt: algemene 

verplichtingen Arbowet, personeel en gezondheid, veiligheid en gezondheid schoolgebouw 

brandpreventie en bedrijfsnoodorganisatie, gebouw, schoolplein en uitstapjes  

De RIE is op te vragen bij de leden van de MR of de directeur van basisschool Zonzeel.  

13.Stagiaires/ stagebeleid  

Het stagebeleid van de school is direct gerelateerd aan het stagebeleid van de overkoepelende 

stichting SKOD (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 vanuit de pabo-opleiding. De school is vrij in het kiezen van LIO-stagiaires, gymstagiaires 

en in het plaatsen van onderwijsassistenten in opleiding.  

Er zijn geen bijzonderheden te melden over het stagebeleid of de invulling daarvan. Wel opvalt in 

deze tijd is dat het aantal vacatures lastig is in te vullen en er zijn weinig stagiaires te vinden. De 

Zonzeel heeft het geluk een aantal stagiaires en onderwijsassistenten een plek te bieden.  

14. Schoolgids/ P.R.  

In de schoolgids lees je alles over de organisatorische en pedagogische identiteit van de Zonzeel. De 

beleidsvoornemens staan overzichtelijk bij elkaar. Dit alles om de ouders zo volledig mogelijk beeld 

te geven. Voordat de gids via de website wordt gedeeld, is deze door de MR beoordeeld op 

volledigheid en correctheid. De schoolgids is via de website te downloaden. Daarnaast krijgt de 

website regelmatig een update, vanwege de internetveiligheid, waarbij ook wordt gekeken naar de 

AVG en nieuw beeldmateriaal. Goed te weten dat aan het begin van ieder schooljaar de MR zichzelf 

voorstelt in de nieuwsbrief. 

Terheijden, november 2022  

 Mischa van Schaijk (voorzitter)    Karin Meeuwissen (secretaris)  

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/Terheijden/7687/basisschool-zonzeel/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/Terheijden/7687/basisschool-zonzeel/

