
 

Januari 2022 

Jaarverslag (schooljaar) 20/21 MR de Troubadour  

Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Troubadour over 

het schooljaar 2020-2021. 

 

Medezeggenschap 

De schooldirecteur, het bovenschoolse management en het stichtingsbestuur kunnen niet zomaar 

hun gang gaan op 'hun' basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de 

ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (MR), dat 

staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen: 

- die waarover de MR eerst advies moet geven; 

- die waarvoor instemming van de MR vereist is; 

- die waarover de schoolleiding de MR moet informeren. 

In deze 3 situaties is er sprake van respectievelijk adviesrecht, instemmingsrecht en informatieplicht. 

 

Samenstelling MR de Troubadour 

De KCR de Troubadour is een kindcentrum breed overlegorgaan waarin zowel ouders vanuit de MR 

of Kanteel kinderopvang als teamleden van de basisschool en kinderopvang bij betrokken zijn. De 

KCR van de Troubadour bestaat uit 8 leden: 3 ouders en 3 teamleden (P-geleding) 

vertegenwoordigen de MR van basisschool de Troubadour. Voor Kanteel kinderopvang 

vertegenwoordigen 2 ouders (OC -oudercommissie) en 1 teamlid de KCR. De directie is officieel 

gesprekspartner van de MR, maar is geen lid. 

In het schooljaar 20/21 is Marieke Wismans aangesteld als directeur van basisschool de Troubadour.  

De KCR de Troubadour maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

van de Stichting Signum. In ’s-Hertogenbosch en omgeving is Signum een organisatie voor primair 

onderwijs. Signum telt 22 basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs verspreid over 

alle stadsdelen.  

Deze bovenstaande werkwijze is gehanteerd tot en met januari 2021 daarna is er een splitsing tussen 

de gehele MR geleding en OC kinderopvang gekomen. De reden hiervoor was dat de huidige 

constructie waarin de KCR samen werkte niet volgens de richtlijnen en reglementen van de GMR 

mogelijk was.  

Dit jaarverslag is verder toegespitst op de taken en acties vanuit de MR.  

 

 

 



Tabel 1: Samenstelling MR de Troubadour 20/21 

Oudergeleding MR Teamgeleding 

Marjolein 
Vlaardingerbroek 
(voorzitter) 

Sylvia Hendriks  

Anneke Verstegen Stephanie van 
Strijp                     

Ron van den 
Dungen    

Lisa van den 
Wildenberg 

 

Vergaderingen 
Het afgelopen schooljaar is de MR 7 keer bij elkaar gekomen. De MR bespreekt volgens een vaste 
cyclus een aantal belangrijke onderwerpen, waarbij de zienswijze van zowel ouders als leerkrachten 
zeer serieus genomen wordt door de schoolleiding. Vanwege de pandemie COVID-19 zijn de 
vergaderingen zowel via MS Teams als op locatie gehouden. Voor elke vergadering is een afweging 
gemaakt of het verantwoord was om op locatie samen te komen.   
 
Hieronder een korte weergave van wat we besproken hebben, met daarbij de onderwerpen 
waarvoor instemming is verleend. 
 
Aan het begin van het schooljaar nemen we een aantal algemene zaken door, zoals de jaarplanning, 
functieverdeling binnen de MR en een rooster van aftreden. Ook het jaarverslag komt direct aan 
bod, ieder nieuw schooljaar levert de MR een verslag aan van het afgelopen schooljaar. 
Als het jaarverslag af is, wordt dit zo spoedig mogelijk op de website geplaatst, zodat ook ouders 
inzage hebben. 
 
De schoolgids wordt gemaakt voor ouders en leerlingen en bevat relevante informatie over de 
school, zoals visie, missie, rooster, schoolregels, klassenindelingen, enz. Voordat de gids officieel 
gepubliceerd wordt, moet de MR daarmee instemmen. 
Ouders: instemming/ Leerkrachten: instemming 
 
Tijdens iedere MR vergadering is er aandacht voor de GMR-vergaderingen. We nemen door wat er 
tijdens de GMR-vergaderingen is besproken en wat ook relevant kan zijn voor onze MR. Dit jaar is het 
GMR-reglement doorgenomen en goedgekeurd.  
 
In de loop van het schooljaar komt de begroting uitgebreid aan bod. Belangrijk hierbij zijn de 
inkomsten, die voor een groot deel afhankelijk zijn van het aantal leerlingen op school. Daarnaast 
passeren de uitgaven, zoals personele kosten, leermiddelen en onderhoud van de school.  Als MR 
hadden we hier een adviesrecht in. 
Leerkrachten: akkoord 
 
In het verlengde van de begroting is ook het formatieplan van het nieuwe schooljaar besproken. Per 
schooljaar wordt er op individueel niveau een taakverdeling gemaakt. 
Ouders: instemming/ Leerkrachten: instemming 
 
Aan het eind van het schooljaar 2020-2021 zijn de plannen van de 
werkdrukgelden/werkdrukakkoord voor het personeel met de directeur besproken. 
Leerkrachten: instemming 
 
Het vakantierooster wordt ieder jaar vastgesteld op basis van landelijke en gemeentelijke regels en 
afspraken. De school stelt zelf de studiedagen vast en kijkt daarbij zoveel mogelijk naar aansluiting bij 



de al vastgestelde vrije dagen. 
Ouders: instemming/ Leerkrachten: instemming 
 
 
Specifieke onderwerpen voor schooljaar 2020-2021 zijn: 
 
Gewijzigde onderwijstijden 
De school is in september 2021 overgestapt op het 5 gelijke dagenmodel met schooltijden van 8:30-
14:00 uur. Gedurende het schooljaar 2020-2021 zijn alle voorbereidingen en stemming 
plaatsgevonden om dit voor het nieuwe schooljaar mogelijk te maken.  
Ouders: instemming/ Leerkrachten: instemming 
 
Thuisonderwijs gedurende lockdown 
De directeur heeft gedurende dit schooljaar veel overleg met de voltallige MR gehad over het geven 
van thuisonderwijs.  
Ouders: advies/ Leerkrachten: advies 
 
Jaarplan KC de Troubadour 
Vanuit het kindcentrumplan is het jaarplan voor KC de Troubadour door de directie opgesteld. Dit 
document is met de MR besproken. 
Tevens is er een addendum op het kindcentrumplan 2019-2023 met de MR besproken en 
goedgekeurd. De belangrijkste inhoudswijzigingen waren het bijstellen van de missie & visie, het 
organogram en het overlegmodel van de MR.  
Ouders: instemming/ Leerkrachten: instemming 
 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) & School ondersteuningsplan 
Vanuit de overheid zijn er gelden beschikbaar gesteld om de leerachterstanden bij kinderen, 
vanwege de pandemie, bij te kunnen stellen. Het voorstel voor het inzetten van de NPO-gelden is 
door de directeur voorbereid en met de MR besproken. Hierop heeft de MR advies gegeven aan de 
directeur. 
Ouders: advies/ Leerkrachten: advies 
 
MR draaiboek/ activiteitenplan 
In 2020-2021 is een eerste opzet gemaakt voor een draaiboek van de MR. Hierin staan alle 
agendapunten die door het jaar heen besproken moeten worden. Deze zijn ingedeeld naar 
instemming, advies en informatieplicht. Deze wordt in het schooljaar 2021-2022 vastgesteld.  
 
Een belangrijk speerpunt vanuit het vorige jaarverslag is de zichtbaarheid van de MR. Hiervoor 
hebben wij de social schools app ingezet. Begin van het schooljaar hebben wij onszelf via een galerij 
aan alle ouders voorgesteld. Dit medium is voor de MR een goede & handige tool om zaken onder de 
aandacht te brengen. Verkiezingen voor nieuwe leden van de oudergeleding MR worden ook via 
deze app uitgezet.  
 
Met de komst van Marieke Wismans is er extra tijd gemaakt om aandachtspunten met elkaar te 
bespreken en elkaar beter te leren kennen. Concluderend heeft het investeren van deze tijd, veel 
goeds gedaan. Aan het eind van het schooljaar kijken we terug op een zeer goede en prettige 
samenwerking, met wederzijds begrip. 
De laatste vergadering hebben we afscheid genomen van Anneke Verstegen. Namens alle leden van 

de MR bedanken wij haar enorm voor haar inzet en input van de afgelopen jaren. Door het ontstaan 

van de vacature in de MR is Merijn de Bekker, via officiële verkiezingen, verkozen tot nieuwe MR-lid 

oudergeleding.  



 
Namens de gehele MR, 
Marjolein Vlaardingerbroek  
(voorzitter) 


