
 
 

 

Jaarverslag MedezeggenschapsRaad  schooljaar 2014 – 2015 

 

In het schooljaar 2014-2015 hebben 8 MR-vergaderingen plaatsgevonden. Deze 

vergaderingen vinden plaats op de tweede woensdag van de maand , in het 

hoofdgebouw van De Berkenschutse. De vergaderingen starten om 19.30 uur en duren 

tot ongeveer 21.45 uur. 

 

De Oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad bestaat uit: dhr. Ronald Koster, mw. 

Mia Kusters, mw. Linda van Oosterhout, dhr. Joost Rutten en dhr. Hans Schocke. 

De Personeelsgeleding van de MedezeggenschapsRaad bestaat uit: mw. Pien de Haan, 

mw. Gerrie Leenders, mw. Louise van den Burg, dhr. René Verhaar en dhr. Jos de Wit. 

Dhr. Wim La Grauw heeft enkele maanden het lidmaatschap en secretariaat van mw. 

Leenders overgenomen. 

De voorzitter is dhr. Jos de Wit en mw. Gerrie Leenders is de MR-secretaris. 

In haar functie van algemeen directeur is mw. Marije Hertroijs tijdens de meeste 

vergaderingen aanwezig. 

 

Het jaarlijkse overleg met de raad van toezicht is door de MR afgezegd. Reden hiervoor is 

de gewijzigde structuur van de organisatie. De formele gesprekspartner van de 

medezeggenschapsraad is het bestuur van de onderwijsorganisatie. De algemeen 

directeur van de Berkenschutse is de gemandateerd gesprekspartner. In de toekomst 

wordt een overleg met de Raad van Toezicht niet uitgesloten. 

 

De volgende onderwerpen zijn tijdens de MR-vergaderingen besproken: 

- Bestuursformatieplan: Het plan van 2014-2015 is aan de MR voorgelegd. Vanuit de 

directie wordt het plan toegelicht. 

De PMR stemt in met het bestuursformatieplan 2014-2015. 

Het bestuursformatieplan 2015 - 2016 wordt in mei 2015 aan de MR voorgelegd. De 

cijfers komen voort uit de meerjarenbegroting van 2014. De PMR stemt in met het 

bestuursformatieplan 2015 - 2016. 

- Geschil gemeente – De Berkenschutse: Vanuit de directie wordt de MR op de 

hoogte gehouden van het geschil met de gemeente betreffende de vergoeding van de 

kosten die gemaakt zijn voor de aanleg van de (taxi)parkeerplaats en de overkapping 

van de patio. Op 22 september 2014 is hierover een gerechtelijke uitspraak gedaan, 

waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld. 

Een ander geschil gaat over het buitenonderhoud van het schoolgebouw 

(dakbedekking + verwarmingsketel). De ‘koude overdracht’ zorgt voor extra kosten 

voor De Berkenschutse. Vanaf volgend schooljaar zullen in de begroting extra gelden 

worden vrijgemaakt voor bestaande bouw en nieuwbouw. 

- Schoolorganisatie: De organisatiestructuur van de Berkenschutse is gewijzigd. 

Vanaf augustus 2014 wordt gewerkt volgens deze organisatiestructuur. Het MT 

bestaat uit directie en afdelingsleiders. Elke afdeling heeft meerdere teamleiders, die 

vaak gekoppeld zijn aan een stroom of bouw binnen deze afdeling. Op deze wijze 

wordt getracht om de verantwoordelijkheid dicht bij de werkvloer te leggen. 

- Inspectierapport: In mei 2014 heeft de onderwijsinspectie de VSO-afdelingen van 

De Berkenschutse bezocht. Dit bezoek heeft geresulteerd in ‘verscherpt toezicht’ 

(kwalificatie: zwak) voor de VSO-afdelingen. Dit is met name te wijten aan het 

onvoldoende vastleggen en ontwikkelen van procedures. Om deze procedures te 

verbeteren heeft het MR een ‘Plan van aanpak kwaliteitsverbetering De 

Berkenschutse’ opgesteld. 

Door de inspectie wordt tevens vastgesteld dat de VSO-afdelingen niet voldoen aan 

de wettelijk vastgelegde lestijd. Vanuit de directie wordt een aantal voorstellen 

gedaan. De MR spreekt haar voorkeur uit voor een lestijd waarbij de schooltijden 5 

minuten eerder begint en 5 minuten later eindigt. De middagpauze wordt 5 minuten 

ingekort. Dit resulteert in het juiste aantal lesuren voor de VSO. De meerderheid van 

onze leerlingen komt met de taxi naar school. In de taxibusjes zitten leerlingen uit 



 
 

 

verschillende afdeling. Daarom is het wenselijk de aanvangs- en eindtijd van school 

gelijk te houden. Dit houdt in dat de SO langere pauzes houden. 

In september 2015 wordt de VSO-afdelingen opnieuw getoetst door de inspectie.  

In maart 2015 heeft de schoolinspectie de SO-afdeling bezocht. De SO-afdeling heeft 

het basisarrangement toegekend gekregen. 

- De statuten, reglement en huishoudelijk reglement MR dienen elke twee jaar 

geactualiseerd te worden. De MR kan deze taak inmiddels afvinken van haar ‘to do 

lijstje’. 

- De halfjaarcijfers worden door de directie ter informatie aan de MR aangeboden. De 

cijfers resulteren in een positief resultaat. De Berkenschutse is ruim binnen de 

begroting gebleven. 

- De schoolgids 2014 – 2015 is in een nieuw jasje gestoken. In deze (onder druk 

van de inspectie) gepresenteerde gids staan een aantal onjuistheden. Met name het 

organogram is op dat moment verouderd. Met hulp van MR-leden wordt de gids 

aangepast. 

De voltallige MR stemt in met de schoolgids 2014 – 2015. 

- Achterbanactiviteiten vormt één van de speerpunten van de MR. Uit de 

ouderenquête én uit ervaring blijkt dat de rol en activiteiten van de MR onvoldoende 

bekend zijn bij ouders en personeel. Tijdens de ouderinformatieavond van 2015 – 

2016 zal in elke presentatie een dia worden opgenomen over de activiteiten van de 

MR. 

De MR heeft besloten om zich tijdens de open dag niet te presenteren. De bezoekers 

(ouders van nieuwe leerlingen) zullen voornamelijk geïnteresseerd zijn in de 

doelgroep en dagelijkse gang van zaken van De Berkenschutse. 

Op de website heeft de MR een directe link gekregen. Hier worden de laatste 2 

jaarverslagen en de verslagen van de vergaderingen van het lopende schooljaar 

worden gepubliceerd. Hans Schocke zal als aanspreekpunt voor ouders herkenbaar 

zijn op de website. 

Om zicht te krijgen op het functioneren van de MR wordt besloten om de MR-scan 

van uit infoWMS.nl (informatie Wet Medezeggenschap Scholen) in te vullen. De 

resultaten worden in schooljaar 2015 – 2016 besproken en aangepakt. 

- Meerjarenbegroting 2015 – 2019 wordt toegelicht door de financieel medewerker 

van De Berkenschutse. De MR ervaart dit als zeer prettig. Vragen worden direct 

beantwoord. 

Het te verwachte leerlingaantal zal vanaf 2017 sterk afnemen. Personele 

verplichtingen zullen zorgen voor een negatief saldo. In de huidige begroting is dit 

aankomende tekort al opgenomen. Met name de personele uitgaven zullen zorgen 

voor het negatieve saldo. De personeelsuitgaven zullen enkele jaren na de 

verminderde leerling bekostiging afnemen. Om deze tekorten op te vangen, wordt nu 

al een buffer opgebouwd. Ook zullen de reserves van De Berkenschutse hiervoor 

worden aangesproken. 

De voltallige MR brengt een positief advies uit inzake de Meerjarenbegroting 2015 – 

2019. 

- De lessentabel HAVO / VWO wordt aangepast. Het aantal lesuren voor het vak 

rekenen in de onderbouw wordt hierdoor uitgebreid. De voltallige MR brengt een 

positief advies uit inzake deze gewijzigde lessentabel. 

- OndersteuningsPlan Raad: Namens de MR maken zowel ouders als 

personeelsleden deel uit van de diverse OPR’en. Gekozen is om deel uit te maken van 

een OPR in een samenwerkingsverband waarvan de Berkenschutse bestuurlijk deel 

uitmaakt. Dit zijn de samenwerkingsverbanden Eindhoven/Kempen, Helmond en 

Weert e.o. Er wordt daarbij deelgenomen aan zowel de OPR van het Primair 

Onderwijs als Voortgezet Onderwijs. 

- Het vakantierooster 2015 – 2016 wordt aan de MR aangeboden. De vraag over de 

afstemming van studiedagen van De Berkenschutse en het congres van 

Kempenhaeghe wordt beantwoord. De parkeerplekken zijn nodig én personeelsleden 

van De Berkenschutse zullen wellicht spreker / deelnemer zijn aan het congres. 



 
 

 

- Ouderbijdrage: De OMR wordt gevraagd om instemming te verlenen aan de 

vrijwillige ouderbijdrage 2015 – 2016. De MR vraag de directie om een overzicht van 

de inkomsten en bestedingen van de ouderbijdrage over schooljaar 2014-2015. Ook 

verzoekt zij om een overzicht van de geplande uitgaven voor 2015 – 2016. Dit 

verzoek is doorgespeeld naar het onderwijzendpersoneel. In de toekomst wil de OMR 

deze cijfers eveneens ontvangen. 

Na uitgebreid overleg wordt in samenspraak met de MR besloten om niet per 

afdeling/leerjaar een bijdrage vast te stellen. Enkele afdelingen/ leerjaren worden, op 

basis van het ‘solidariteitsbeginsel’ aan elkaar gekoppeld. De OMR wil graag dat in de 

bijlage van de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage het solidariteitsbeginsel wordt 

opgenomen. In deze bijlage wordt verantwoording afgelegd over de gevraagde 

bijdrage. 

De OMR stemt in met de vrijwillige ouderbijdrage 2015 – 2016. 

- De nieuwe cao PO zorgt voor onrust onder het personeel van De Berkenschutse. De 

personeelsgeleding van de MR wordt overstelpt met (schriftelijke) vragen. Besloten 

wordt om het gesprek met de directie aan te gaan. De PMR vraagt directie om beter 

te communiceren met personeel welke veranderingen er op stapel staan. 

De vragen vanuit het personeel worden naar beste vermogen beantwoord of de 

personeelsgeleding verwijst naar de juiste personen binnen de organisatie om de 

vragen te beantwoorden. 

De directie heeft gekozen voor het basismodel. 

- De jaarrekening 2014 wordt ter info aan de MR aangeboden. De financieel 

medewerker van De Berkenschutse geeft een toelichting. De conclusie is dat De 

Berkenschutse financieel een gezonde organisatie is. 

- Het schoolplan 2012 – 2016: De MR heeft gevraagd naar een update van de 

plannen vanuit dit schoolplan. Vanuit de directie is een toelichting gegeven op het 

plan. Zoals gepland kunnen bijna alle voornemens in het plan worden afgevinkt. 

Gezien de huidige wijzigingen vanuit de overheid, bijvoorbeeld passend onderwijs, 

kunnen enkele plannen (nog) niet voltooid worden. 

- Kennismaking dhr. Nico Geurts: Eind 2014 is dhr. Nico Geurts benoemd als lid van 

de raad van bestuur van Stichting Kempenhaeghe. Dhr. Geurts is uitgenodigd voor 

een kennismaking. Hij heeft kort zijn CV met de MR besproken. Vervolgens heeft hij 

zijn ideeën over Stichting Kempenhaeghe uiteen gezet. Hij is daarbij vooral ingegaan 

op de samenwerking met De Berkenschutse. 



 
 

 

instemmingsrecht: 

- De PMR stemt in met het bestuursformatieplan 2014 - 2015. 

- De PMR stemt in met het bestuursformatieplan 2015 - 2016. 

- De PMR stemt in de herziening van de functiebeschrijving van de verpleegkundigen. 

- De voltallige MR stemt in met de schoolgids 2014 – 2015. 

- De voltallige MR stemt in met de vakantieregeling 2015-2016. 

- De voltallige MR stemt in met de wijziging van de schooltijden per augustus 2015. 

- De OMR stemt in met de vrijwillige ouderbijdrage 2015 – 2016. 

 

adviesrecht: 

- De voltallige MR brengt een positief advies uit inzake de meerjarenbegroting 2015-

2019. 

- De voltallige MR brengt een positief advies uit inzake het School 

OndersteuningsProfiel. 

- De voltallige MR brengt een positief advies uit inzake de gewijzigde lessentabel. 

 

 

1 september 2015 

Gerrie Leenders 

secretaris MR 

De Berkenschutse 

 


