
 
 
 
 
 
 

 

 

         

 

Jaarverslag MR/SR Basisschool De Brembocht 2019-2020 
 
MR/SR leden 
Ouderleden: Vera Jirkovska, Veronique Mogendorff (voorzitter), Maaike Veenbrink, Sarah 
Alabbasi (van december 2019 t/m mei 2020), Roy Neijland (vanaf december 2019)   
Personeelsleden: Annelies van Ruremonde (secretaris), Harry Welp en Karin Smolders  
Adviserende directieleden: Hera de Laar en Nikki de Jong 
 
Algemeen 
 
Dit schooljaar zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 
 

• Jaarplan en schoolgids 

• Begroting en formatie  

• (Veranderingsprocessen t.a.v.) Onderwijsinhoudelijke zaken  

• Communicatie/PR De Brembocht 

• Aanstelling nieuwe directeur 

• Locatie Huysackers  

• Analyse leeropbrengsten en Veiligheidsmonitor en tevredenheidspeiling 

• Kinderadviesraad  

• Jaarplanning MR/SR  

• Werving nieuwe SR leden  

• Afstemming AC 

• Themabijeenkomst 

 

Deze thema’s worden in dit verslag kort toegelicht. Voor meer informatie over de 

onderwerpen verwijzen we naar onze notulen op de website van Basisschool De Brembocht. 

Uiteraard heeft corona ook impact gehad op de MR/SR. Tijdens de tijdelijke sluiting van de 
school heeft communicatie via e-mail plaatsgevonden. Zodra bijeenkomsten van 15 mensen 
weer waren toegestaan is de MR/SR weer bij elkaar gekomen. De geplande 
themabijeenkomst heeft niet plaats kunnen vinden. Dit wordt toegelicht in het verslag.  
 
In het schooljaar 2019-2020 kwam de MR/SR 8 keer bijeen (26-8, 16-9, 28-10, 9-12, 20-1, 
17-2,11-5, 8-6). De vergadering van 30 maart 2020 is vervallen i.v.m. corona.  
 
 
Jaarplan De Brembocht en schoolgids 2020-2021 
Het jaarplan en de schoolgids zijn door de MR/SR gereviewed en goedgekeurd. 
 
 
Begroting & formatie 
Het formatieplan is goedgekeurd door de personeelsgeleding.  
 
 
 
(Veranderingsprocessen t.a.v.) Onderwijsinhoudelijke zaken 



 
 
 
 
 
 

 

 

Wijzigingen in het onderwijskundig leerproces zijn geagendeerd om toe te lichten wat de 
achterliggende visie is. Het betreft de volgende onderwerpen:  

• Cyclus planmatig werken/ vroegtijdig signaleren 

• Lesson Study 

• Nieuwe lesmethode Engels Take it Easy, groep 5 t/m 8 

• Nieuwe methode voortgezet technisch lezen, groep 4 t/m 8 

• Veldvest brede professionalisering Meer begaafden en Excellente leerlingen 

• Burgerschapsmeting, groep 7 en 8 
 

De MR/SR is ook geïnformeerd over het bezoek van de onderwijsinspectie.  
 
 
Communicatie/PR De Brembocht  
De MR/SR heeft input geleverd voor het inzetten van de diverse communicatiemiddelen die 
de Brembocht tot de beschikking heeft (Parro, Nieuwsbrief en de website). De nieuwe 
website is gerealiseerd in de loop van 2020.  
Via e-mail is de MR/SR betrokken geweest bij de communicatie naar ouders over de 
landelijke stakingsdagen en de corona maatregelen. 
 
 
Aanstelling nieuwe directeur 
De MR/SR is gevraagd advies uit te brengen over het voornemen van Veldvest om een 
kandidaat aan te stellen als directeur/onderwijskundig leider. Een afvaardiging van de 
MR/SR is in gesprek gegaan met een afvaardiging van het bestuur van Veldvest en heeft 
separaat daaraan een gesprek gehad met de betreffende kandidaat, waarna er een positief 
advies is uitgebracht. 
 
 
Locatie Huysackers 
Locatie Huysackers start onder het BRIN-nummer (Basisregistratie Instellingen) van De 
Brembocht in het schooljaar 2020-2021. In 2019-2020 is de MR/SR actief geïnformeerd door 
de directie over de ontwikkelingen en gang van zaken. 
 
 
Analyse leeropbrengsten en Veiligheidsmonitor en tevredenheidspeiling 
Deze rapporten zijn besproken en input vanuit de leden is aangeleverd voor de analyse 
leeropbrengsten en veiligheidsmonitor. Input van de MR/SR was met name gericht op 
leesbaarheid/aantrekkelijk maken voor ouders en aanscherpen van de inhoud. De rapporten 
zijn over de gehele lijn overwegend positief.  
Verbetervoorstellen n.a.v. de tevredenheidspeiling zijn met de MR/SR besproken.  
 
 
Kinderadviesraad  
We hebben dit schooljaar een actieve en betrokken Kinderraad gehad die met veel leuke 
ideeën kwam. Het plan was om de Kinderraad te betrekken bij de Themabijeenkomst 
‘Samen sociale vaardigheden versterken’ (zie Themabijeenkomst) en ze deel te laten nemen 
aan een MR/SR vergadering. Door corona hebben beiden niet plaats kunnen vinden. Dit 
schuift door naar volgend schooljaar. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

Jaarplanning MR/SR 
De MR/SR heeft een jaarplanning opgesteld met als uitgangspunten: wanneer moet er over 
welk onderwerp advies uitgebracht worden of instemming worden gegeven? Welke 
onderwerpen vinden we belangrijk om het komende jaar te adresseren? 
 
 
Werving nieuwe leden 
Op de informatieavonden aan het begin van het schooljaar hebben de zittende ouders 
verteld over de MR/SR, waar die voor staat, wat zij doet etc. Dit heeft een aantal toehoorders 
opgeleverd en twee nieuwe SR-leden, waarvan er één helaas alweer gestopt is i.v.m. 
tijdgebrek. We hebben besloten jaarlijks een praatje te houden bij de informatieavonden. Met 
name in de onderbouw wekt dit de interesse van ouders en daar is de opkomst ook het 
grootst. Aan het einde van het schooljaar heeft zich nog een nieuwe ouder aangemeld, 
Susanne Sinnige-van den Broek, zij sluit met ingang van het nieuwe schooljaar aan als SR-
lid.  
 
Vanuit Huysackers zouden we ook graag zien dat er een ouder aansluit om betrokkenheid 
vanuit deze locatie te waarborgen. Hiervoor is een oproep geplaatst is de nieuwsbrief van 
Huysackers. Op termijn kan het wenselijk zijn dat hier een aparte MR/SR komt.  
 
 
Afstemming AC 
In september heeft de voorzitter van de AC deelgenomen aan de MR/SR vergadering. 
Structurele deelname is niet noodzakelijk. Om de lijnen kort te houden hebben we 
afgesproken dat we de voorzitter de agenda sturen, zodat de voorzitter kan bepalen of 
afstemming/deelname vergadering van toegevoegde waarde is. 
 
 
Themabijeenkomst 
De MR/SR heeft jaarlijks een bedrag tot haar beschikking ter professionalisering van de 
MR/SR. Vaak wordt dit niet gebruikt. Sinds het schooljaar 2018-2019 bespreken we hoe dit 
effectief in te kunnen zetten en is besloten om dit te besteden aan een themabijeenkomst 
voor/door kinderen/ouders/leerkrachten. Een werkgroep vanuit de MR/SR heeft een voorstel 
gemaakt voor een workshop/informatie avond over ‘Samen sociale vaardigheden versterken’ 
(waaronder KIVA). Helaas heeft dit niet plaats kunnen vinden door corona. Eind september 
2020 tijdens de studiedag is er een KIVA bijeenkomst voor het team. De activiteiten voor alle 
ouders en leerlingen zullen doorgang vinden zodra dat weer mogelijk is. 
 


