
 
 
 
 
 
 

 

 

         

 

Jaarverslag MR/SR Basisschool De Brembocht 2018-2019 
 
MR/SR leden 
Ouderleden: Maaike Veenbrink, Vera Jirkovska, Veronique Mogendorff, Remko Bakker 
(voorzitter) en Simon Nuissl (tot en met Oktober 2018). 
Personeelsleden: Annelies van Ruremonde, Jolanda Rooijakkers  (secretaris t/m Februari 
2019), Harry Welp (vanaf Maart 2019), en Karin Smolders (vanaf Mei 2019) 
Adviserende directieleden: Hera de Laar & Nikki de Jong. 
 
Algemeen 
In dit schooljaar hebben we als MR/SR een hoop gedaan en bereikt. We hebben 
meegedacht met en ingestemd met het Schoolplan en de Formatie (personeelsgeleding), 
advies uitgebracht over de Begroting en het School Ondersteunings Profiel. Daarnaast 
hebben we bijgedragen aan het realiseren van de Kinderadviesraad, start herziening website 
Basisschool De Brembocht, en veranderingsprocessen t.a.v. onderwijsinhoudelijke zaken. 
Ook hebben we  de Pijlers/visie/samenstelling MR/SR herzien, een jaarplanning voor de 
MR/SR gemaakt, en gewerkt aan het werven van nieuwe SR leden. Deze thema’s worden 
hieronder kort toegelicht.  
In het schooljaar 2018-2019 kwam de MR/SR 10 maal bijeen (22-8, 17-9, 12-11, 10-12,28-1, 
4-2,18-3,15-4,13-5, 17-6). 
 
Kinderadviesraad KAR/LAR 
De MR/SR heeft actief meegedacht met het formuleren van de doelstelling (waarom, wat) en 
invulling (hoe) van de KAR/LAR. Enkele MR/SR leden hebben voorafgaande aan de 
zomervakantie hierover een gastles verzorgd in de groepen 6,7,8. Inmiddels vinden er 
regelmatig klassen- en KAR/LAR vergaderingen plaats in de groepen 6 t/m 8, en zijn de 
verschillende rollen hierbinnen duidelijk voor de kinderen.  
 
Jaarplanning MR/SR 
De MR/SR heeft een jaarplanning opgesteld: wanneer moet er over welk onderwerp advies 
uitgebracht worden of instemming worden gegeven? Welke onderwerpen vinden we 
belangrijk om het komende jaar te adresseren? 
 
PR De Brembocht (website) 
De MR/SR heeft input gegeven voor de invulling van de website van De Brembocht. Het doel 
is om de website toegankelijker en aantrekkelijker te maken en een herkenbare identiteit 
voor De Brembocht te creëren. 
 
School Ondersteunings Profiel (SOP) 
De MR/SR heeft na review, positief advies gegeven t.a.v. het SOP. Iedere school heeft een 
School Ondersteunings Profiel. In het SOP legt de school vast hoe zij de ondersteuning van 
leerlingen invult. Er staat in wat de basisondersteuning is en wat er aan extra ondersteuning 
geboden kan worden door de school zelf en/of met behulp van het samenwerkingsverband. 
Een SOP is maximaal vier jaar geldig. Binnen die vier jaar moet de inhoud opnieuw bekeken 
en zo nodig aangepast worden. Dit heeft de directie samen met het team gedaan. Dit 
document is voorgelegd aan en besproken met de medezeggenschapsraad, waarna positief 
advies gegeven is.  
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In een aantal sessies hebben we onze visie (Waarom SR/MR?) geherformuleerd, en hoe we 
deze willen realiseren. We hebben onze manier van werken aangepast en een profiel voor 
MR/SR lid opgesteld. 
 
Samenvattend is onze visie t.a.v. MR/SR: 
De MR/SR is de verbinding tussen ouders en school, want onze kinderen voorbereiden op 
de maatschappij en tot verantwoorde burgers opvoeden doen we samen. Hoe kunnen we 
elkaar hierin helpen en versterken? Samen maken we het verschil.  
In de MR/SR denken ouders en leerkrachten gevraagd en ongevraagd mee met het 
schoolbestuur t.a.v. onderwijsleerproces, beleid, formatie & lesprogramma. Hierin 
vertegenwoordigen de MR/SR leden hun achterban en staat het leerproces van het kind 
centraal. 
 
Werving nieuwe leden 
Omdat Simon de MR/SR heeft verlaten en Remko deze vanaf de zomervakantie gaat 
verlaten, hebben we nieuwe ouderleden nodig om een representatieve vertegenwoordiging 
van de ouders te realiseren. We hebben daarom een stukje voor de nieuwsbrief geschreven, 
een flyer en poster met foto uitgebracht en meerdere malen een wervingse-mail naar alle 
ouders gestuurd. Dit heeft echter (nog) geen nieuwe leden opgeleverd. Daarom zullen de 
ouderleden op de informatie avonden aan het begin van het schooljaar vertellen over wat de 
MR/SR is, wat zij doet etc. 
 
(Veranderingsprocessen t.a.v.) onderwijsinhoudelijke zaken 
Hier worden wijzigingen in het onderwijskundig leerproces besproken: waarom gaan we wat 
wijzigen (e.g. introductie Blink, nieuwe methode Engels en Veilig Verkeer Nederland) en 
worden deze kort geëvalueerd. 
 
Schoolplan 2019-2023 & schoolgids 2019-2020 
We hebben de sterkte/zwakte analyse en kansen en bedreigingen besproken en 
gereviewed, die o.b.v. het ouder tevredenheidsonderzoek en met input van het team en de 
SR/MR zijn gemaakt.  Deze analyse maakt deel uit van het schoolplan. Het herziene 
schoolplan en de schoolgids worden door de MR/SR gereviewed en goedgekeurd. 
 
Begroting & formatie 
Het formatieplan is goedgekeurd door de personeelsgeleding. Vanuit de oudergeleding zijn 
er geen opmerkingen / adviezen. Daarmee is het formatieplan goedgekeurd.   
 
Verkiezing nieuwe voorzitter 
Veronique Mogendorff wordt m.i.v. schooljaar 2019-2020 gekozen tot nieuwe voorzitter door 
de MR/SR leden. 
 


