
 
 

 

Jaarverslag MedezeggenschapsRaad  schooljaar 2019 - 2020 

 

In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR 7 keer vergaderd. Vier keer middels een fysieke 

vergadering en vanwege COVID-19 drie keer via ZOOM. 

 

De Oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad bestaat uit: mw. Stephanie Goumans, 

dhr. Rick van Rooij, dhr. Marc Rutjens, dhr. Hans Schocke en er was een vacature. 

De Personeelsgeleding van de MedezeggenschapsRaad bestaat uit: mw. Louise van den 

Burg, mw. Gerrie Leenders (secretaris), dhr. Miguel Marques Pontes, mw. Franca 

Thijssen en dhr. Jos de Wit (voorzitter).  

Vanuit de directie zijn mw. Marije Hertroijs, algemeen directeur, en/of dhr. Bram Krol, 

directeur onderwijs tijdens de vergaderingen aanwezig. 

 

Het jaarlijkse overleg met de raad van toezicht en de MR is door de MR gecanceld. De 

MR-leden die zich opgegeven hadden zijn op het laatst verhinderd. De MR had de 

volgende onderwerpen willen bespreken: 

- Inspectiebezoek en rapport 

- Innovatie en ontwikkelingen algemeen 

- Huisvesting 

- Komt BS voldoende naar voren in Strategienota Kempenhaeghe  

- Kindcluster benoemen en bespreken, BS duidelijker in terug laten komen. 

De rvb betreurt de afzegging. Een nieuwe afspraak kon helaas niet meer worden 

ingepland. 

De MR is aanwezig bij de gezamenlijke bijeenkomst van alle inspraakorganen van 

Stichting KH. De MT van de BS heeft geen uitnodiging gekregen om zich te presenteren, 

maar is wel betrokken geweest bij de presentatie over het Kindcluster. 

De MR heeft gesproken met twee kandidaatleden voor de rvt. Eén kandidaat is benoemd. 

Na vragen van de MR (m.b.t. mogelijke belangenverstrengeling) is de andere kandidaat 

afgewezen. 

 

De volgende onderwerpen zijn tijdens de MR-vergaderingen besproken: 

- Het MR-jaarverslag 2018-2019 wordt vastgesteld. 

- Het Strategiedocument Kempenhaeghe ‘Groei door verbinding’ 2020-2024 is 

besproken. In het document komt de BS weinig in beeld. De verbinding tussen ACE 

en BS heeft de aandacht evenals de koppeling met Brainport. ASS valt onder 

neurologische aandoeningen en komt relatief vaak voor in de regio, vergeleken met 

andere Nederlandse regio’s.  

De BS krijgt een rol binnen het kindcluster.  

Na diverse aanpassingen tijdens de instemmingsprocedure stemt de MR in met het 

strategiedocument. 

- De MR vraagt om een evaluatie van contourennotitie ‘Leiderschap en 

organisatie’ stg. KH 1015-2019 en ‘high tech, high touch in leiderschap en 

organisatie’. Ondanks toezeggingen van de rvb worden beide documenten niet 

geëvalueerd tijdens schooljaar 2019-2020. 

- De zoektocht naar nieuwe MR-leden blijft een terugkomend thema. De opkomst 

van de zittende leden is onvoldoende. 

- De voortgang van de RI&E is besproken. Er staan nog knelpunten op de lijst, maar 

de urgente zaken zijn aangepakt. 

- Invoering van Som Today bij uitstroom vervolgonderwijs staat met regelmaat op de 

agenda. Som Today is in januari 2020 ingevoerd. 

- SWV Eindhoven VO en Helmond VO zijn voornemens Dba (Dagbehandeling 

Autisten) in Eindhoven te sluiten. Ongeveer 10 leerlingen van de BS volgen daar 

onderwijs.  

Door enorme inzet van MT en ouders (waarvan een MR-lid) wordt Dba nog twee jaar 

in stand gehouden. In deze twee jaren moet de meerwaarde van Dba beschreven 

worden. 



 
 

 

- Het strategiedocument Kempenhaeghe 8.10.2019 wordt door de rvb 

aangeboden. Vanuit het strategiedocument heeft het MT van De Berkenschutse een 

opdracht gekregen: Samen met ACE en CNL wordt een document uitgewerkt waarin 

de positionering t.o.v. Brainport wordt geformuleerd.  

Het is niet geheel duidelijk of het strategiedocument vraagt om instemming of advies 

van de MR. Voor de volledigheid stemt de MR in met en geeft positief advies over het 

strategiedocument Kempenhaeghe 8.10.2019/ 

De PMR stemt in met de meerjarenbegroting 2021-2024. Speerpunten in de MJB 

zijn zorg in de klas, innovatie (500.000 euro), huisvesting en personeel (binnen nu en 

5 jaar stroomt er 20 FTE uit). 

Advies oudergeleding MR: besteed de reserves om de komende jaren een impuls te 

geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Zorg dat het lerarentekort wordt 

aangevuld. Zeker gezien de toekomst (hoge uitstroom en tekorten op de 

arbeidsmarkt) is dit zeer urgent. Inzetten van de reguliere kanalen is hierbij niet 

voldoende want dit is niet onderscheidend t.o.v. andere onderwijsinstellingen. 

- De OMR stemt in met het vakantierooster 2020-2021. 

- De MR stemt in met het schoolplan 2019-2023. 

- De OPR stemt in met de schoolgids 2020-2021. 

- De PMR stemt in met het functieboek 2020. 

 

- Tijdens de digitale vergaderingen hebben vooral de maatregelen rondom COVID-

19 op de agenda gestaan. Een lid van de OMR maakt vanaf mei 2020 deel uit van het 

MR-overleg m.b.t. COVID-19. Dat overleg vindt drie keer per week om 8.30 uur 

plaats.  

Reden voor deelname is dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat maatregelen 

getroffen worden voordat deze besproken kunnen worden met de MR. Met name aan 

de brieven voor ouders heeft de OMR een bijdrage geleverd. 

Tevens wordt een MR-appgroep opgestart. Ontwikkelingen kunnen zo snel worden 

doorgesproken. 

- Tijdens de digitale vergaderingen heeft de MR haar zorgen over de leerlingen met 

uitstroombestemming dagbesteding en arbeid geuit. Voor sommige leerlingen 

loopt de tlv wellicht te vroeg af. De stagetrajecten zijn misschien nog niet afgerond 

na de onderbreking van een half jaar. Deze zorg is gedeeld met besturen en OPR’en 

van diverse SWV. 

 

 

 

 

1 december 2020 

Gerrie Leenders 

secretaris MR 

De Berkenschutse 

 


