
Jaarverslag 2018-2019 van de MR van Het Baken, R.K. Basisschool in Berkel en 
Rodenrijs. 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Het Baken over 
het schooljaar 2018-2019. Hierin staat beschreven waarmee de MR zich het 
afgelopen jaar heeft beziggehouden. 

MR Leden 2018-2019 
• Personeelsgeleding: 

Sharon Stelten, Denise van Asch, Tamara van Buuren, Wendy van der Drift en 
Nathalie van der Wielen. 

• Oudergeleding: 
Leon van Es, Sanne Evers, Merlijn Bakkenes, Albert Driesprong en Kim van 
Vliet. 

Aantal vergaderingen 2018-2019: 
Er zijn 7 bijeenkomsten geweest. 

Besproken onderwerpen in de MR: 
De volgende vaste punten werden besproken binnen de MR: 

• Jaarplan en jaarverslag van Het Baken 

• De begroting 

• Het formatieplan 

• De vakantieplanning van school 

• Schoolgids 

De MR heeft op alle genoemde punten positief advies gegeven en/of gestemd. 

Cursus MR: 
Er is in het schooljaar 2018-2019 geen cursus gevolgd. 

Congres WMS: 
De MR is naar het WMS-congres geweest. Het was een leuke, zinvolle dag. 
Aandachtspunt is: Hoe presenteer je jezelf als MR? Ervaren is dat we het als MR het 
goed voor elkaar hebben.  

Bouwplannen: 
De MR is bij meerdere bijeenkomsten geweest om informatie te ontvangen en hun 
zorgen te uiten m.b.t. de veiligheid van de leerlingen. Dit bij zowel de gemeente 
als de projectontwikkelaar. De MR laat continu hun betrokkenheid zien door hun 
aanwezigheid bij alle bijeenkomsten. In verband met de veiligheid van leerlingen 
en begeleiders is het voor de school nu alleen nog interessant of er gekozen zal 
worden voor de optie fietsbrug of fietsroute door het centrum.  

TSO: 

Bestuur: Voor vakantie oproep voor nieuwe bestuursleden. Conny neemt 
coördinatorschap op zich. Aantal overblijfkrachten blijft een probleem. 
Oplossingen: Ontmoedigingsbeleid bovenbouw: Overblijfaantallen vorig jaar groep 
7 , nu groep 8: lichte terugloop. Soms kunnen daardoor 2 groepen samengevoegd 
worden in geval van nood. 



Er is een bestuursvergadering geweest met het nieuwe bestuur. De vergadering ging 
vooral over het automatiseren van het administratieve gedeelte. Er zijn 
administratiesystemen op de markt, 1 daarvan is Murlen, die dit kunnen 
automatiseren. De offerte van Murlen was dusdanig hoog, dat de TSO geneigd is om 
hier vanaf te zien.  

GMR:  
Namens de MR neemt Leon van Es zitting in de GMR. Dit is de overkoepelende MR van 
de Laurentiusstichting. De GMR is 6 keer bijeengekomen. Jaarlijks terugkerende 
onderwerpen zijn de begroting en het jaarverslag. Het College van Bestuur meldt de 
GMR wat er op bestuursniveau speelt. Specifieke onderwerpen waren dit jaar het 
lerarentekort en de privacy-wet. 
Schoolgids: 
De vernieuwde schoolgids staat sinds schooljaar 2018-2019 op de website.  

Website: 
De MR heeft hun onderdeel op de schoolwebsite verbeterd.  

Jaarplannen en formaliseren van procedures: 
De MR heeft afgelopen jaar een jaarplanning gemaakt voor de onderwerpen: jaarplan, 
schoolplan, formatieplan, schoolgids en begroting.  Dit om duidelijk inzichtelijk te 
hebben welke onderwerpen we moeten agenderen.  

Voorlichting coördinator Levelkids: 
Angela Jansen licht toe waar de commissie Levelkids voor staat. Tevens worden de 
vooraf gestuurde vragen besproken. Angela is de coördinator die zorgt dat er 
structureel aan meer begaafde kinderen les wordt gegeven. Het Baken heeft een 
werkgroep waar de visie uiteen is gezet en het team is bevraagd (wat willen we, wat 
kunnen we?). De pilot-groep Levelkids is schooljaar 2018-2019 gestart. 

Werkdrukvermindering: 
Er is vanuit de MR een enquête gehouden onder het team over de besteding van het 
werkdrukverlichtingsgeld. Naar aanleiding van de uitslag van de enquête wordt het 
werkdrukverminderingsgeld voor 2019-2020 besteed aan: 

1. Investering rapport module (taak verlichtend groepen 3 t/m 8) 
2. Aanhouden begeleiding Marijke (taak verlichtend/verrijkend groepen 1/2) 
3. Extra tablets   

De MR is geïnformeerd over: 

Social Schools-app:  
In het schooljaar 2019-2020 wordt dit het communicatiemiddel binnen de school.  

Privacy-wetgeving:  
Calamiteiten formulier is aangepast. Elles brengt alles in kaart, is veel werk. 
Leerkracht mag nu geen foto’s delen. Straks met social school app zal leerkracht 
beheerder zijn in een beschermde omgeving, ouders moeten dan vooraf 
toestemming geven.  



De groene speelplaats: 
Er is door een landschapsarchitect 4 tekeningen gemaakt voor het speelplein aan de 
voorkant. Plan 1 is positief. Dit idee is een betaalbaar plan. De 4 partijen zijn m.b.t. 
het plein zijn positief. De landschapsarchitect gaat ook deel uitmaken van de 
werkgroep “groener schoolplein” m.b.t. tot de schoolpleinen van de groepen 1 t/m 4.  

CITO groep 8 
534,2 is gemiddelde CITO score van dit schooljaar. Dit valt net niet binnen de 
bandbreedte waarin wij moeten scoren. 535 is de norm voor Het Baken.  
Er wordt door de school gekeken naar eventueel een andere Eindtoets dan de CITO 
Eindtoets. Inmiddels is er gekozen voor de IEP-toets. 
Aftreden MR leden: 
Aan het einde van het schooljaar zijn Sharon Stelten, Denise van Asch en Leon van 
Es afgetreden als MR-lid. 


