
JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN BASISSCHOOL HET SPICK VAN 

SCHOOLJAAR 2017-2018 

 

Samenstelling Medezeggenschapsraad: 

Oudergeleding: Judith Wintgens, Carly Peeters 

Teamgeleding: Esther Jordan, Loes Willems 

 

 

Taakverdeling binnen de Medezeggenschapsraad: 

Voorzitter:   Judith Wintgens 

Secretaris/ notulist: Loes Willems 

 

  

De MR heeft het afgelopen schooljaar 8 keer vergaderd, waarvan 2 cluster 

vergaderingen. 

 

Financiën: Kerobei beheert het budget van de afzonderlijke MR-en en de GMR. Als er 

vanuit de MR een vraag komt om een bepaalde bekostiging (bijvoorbeeld voor 

cursussen), dan zal Kerobei voorzien in de budgettering hiervan. 

 

 

De behandelde onderwerpen dit jaar: 

1. Staking 

2. Droom van Beesel 

3. Vervangingsproblematiek 

4. Gelden werkdrukakkoord 

5. Communie 

6. Nieuwsbrieven gaan voortaan via Parro 

7. Jaarplan 2017-201 

8. Schoolgids en schoolkalender 

9. Formatieproces 2017-2018 

10. Cluster Beesel en leidinggevend vermogen. 

11. Evaluatie eindtoets 

12. Samenkomsten GMR en MR-en 

13. Verkiezingen 

14. Clusteroverleg MR-bijeenkomst 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 1   Staking 

In de MR van 18 sept, 1 november en 13 maart is het proces rondom de berichtgeving 

van de stakingen besproken.  

Ad 2 Droom van Beesel 

Beesel is een dorp die steeds kleiner wordt. In de droom van Beesel gaan alle partijen in 

gesprek over de vraag: Hoe kunnen we de gemeente Beesel leefbaar houden, waarbij 

alle verenigingen tot hun recht komen. In verschillende vormen van bijeenkomsten 

(groot, ondernemers, deelgroepen) gaan deelnemers in overleg hoe ze dit in de toekomst 

vorm willen geven. Niets doen is geen optie!!! 

Ad 3 Vervangingsproblematiek 

Op stichtingsniveau is dit het afgelopen jaar opgepakt. 

Op cluster niveau heeft men gekeken welke mogelijkheden er zijn. 

(klassen opdelen, klas naar huis sturen, ouders met onderwijsbevoegdheid vragen zich te 

melden bij het MT). Er zijn verschillende ouders die afgelopen jaar binnen het Cluster 

gewerkt hebben, waardoor we geen groepen naar huis hebben hoeven sturen. 

Ad 4 Gelden werkdruk akkoord 

Vanuit de overheid krijgt iedere school structureel een bepaald bedrag (gekoppeld aan 

het aantal leerlingen per school) om de werkdruk te verminderen. Iedere school moet 

een bestedingsplan maken voor deze gelden. Op 4 april is er een bijeenkomst geweest 

waarin een vertegenwoordiging (PMR) van alle scholen naar het proces gekeken hebben 

voor een goed kwalitatief beleid.  

Op Het Spick heeft het team met instemming van de PMR gekozen om de 

werkdrukgelden in te zetten in de vorm van een leerkracht die breed inzetbaar is in de 

school om in de groepen les te geven, waardoor de leerkracht tijdens lestijd kan worden 

vrij geroosterd om andere taken (bijv. opzet thema’s, administratie) uit te voeren. 

Ad 5 Communie en vormsel 

Het afgelopen jaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waarin de vraag 

besproken werd: Hoe kun je zo lang mogelijk de Communie en het vormsel binnen het 

kerkdorp Beesel houden en op welke manier? Volgend schooljaar zal dit verder worden 

uitgezet. 

Ad 6 Nieuwsbrieven voortaan via parro 

Het papieren tijdperk van de nieuwsbrieven is nagenoeg voorbij. Vanaf november worden 

alle nieuwsberichten via parro verspreid.  

 

Ad 7 Jaarplan Het Spick 

Het jaarplan wordt binnen de MR 2x per jaar besproken (in het midden en aan het eind 

van het schooljaar). Het jaarplan komt tot stand door intensief overleg tussen alle 

betrokken partijen (team, schoolleiding en MR).  

De MR stemt in met het jaarplan 2017-2018. 

Ad 8 Schoolgids en schoolkalender 



De schoolgids wordt volgend schooljaar op een andere manier vormgegeven. Het wordt 

een verkorte versie die aan alle eisen van de inspectie gaat voldoen. 

 

 

Ad 9 Formatieproces 2017-2018 

In december is er een personele inventarisatie geweest. Alle leerkrachten van Kerobei 

kunnen dan hun wensen m.b.t. hun werkomvang aangeven. In maart vinden er 

gesprekken plaats en binnen het cluster Beesel Reuver is het streven om voor de 

meivakantie de formatie rond te hebben. 

 

 

Ad 10 Cluster Beesel en leidinggevend vermogen 

 

In 2017 is er gestart met een andere invulling van het leidinggevend vermogen binnen 

het Cluster Beesel-Reuver voor de scholen Meander, Bösdael en het Spick. Dit bestaat uit 

1 meer scholen directeur en 5 teamleiders. 

30 november heeft er een tussen evaluatie plaatsgevonden. Punten die hieruit zijn 

gekomen worden meegenomen in het proces. 

 

 

Ad 11 Evaluatie eindtoets route 8 

Onderstaand treffen jullie de gegevens aan m.b.t. eindopbrengsten 2018 van Bs. Het Spick.  
 

School:  Eindtoets:  Score:  Betekenis:  Beslisregels:  

Bs. Het Spick Route 8 206 (ondergrens 
nieuwe normen: 204,2 
bij 4%gewichtenlln.) 

Voldoende 1 leerling heeft niet deelgenomen 
aan de eindtoets i.v.m. TIQ lager 
dan 70. 
1 leerling is uitgesloten qua resultaat 
op basis van het niet behalen van 
E6- niveau (OPP en LOVS- 
gegevens voor aangeleverd).   

 

 

 

Ad 12 Samenkomsten GMR en MR-en 

 

Twee keer per jaar is er een samenkomst waarbij de GMR alle MR-en van Kerobei uitnodigt 

om aanwezig te zijn. Een bijeenkomst (meestal december) gaat over de begroting van 

Kerobei en de andere samenkomst (rond juni) is er om eens samen met elkaar te 

bespreken wat er nu leeft in een MR, hoe de communicatie is enz. Hiervoor kunnen de MR-

en agendapunten aandragen.  

 

 

Ad 13 Verkiezingen 

Judith Wintgens is aan het eind van het schooljaar afgetreden als MR lid van de 

oudergeleding. Conform het MR-reglement neemt Rob Dijcks deze plaats in en zijn er 

geen verkiezingen nodig. 

 

 

AD 14 Clusteroverleg MR- bijeenkomst 

 



Op het cluster overleg van 7 december is de begroting van alle 3 de scholen besproken 

en is er een korte terugblik geweest van het proces over de invulling van het 

leidinggevend vermogen.  

 

Op het cluster overleg van 24 april is er het volgende besproken: 

 

Werkdrukakkoord: iedere school krijgt een bedrag om de werkdruk te verminderen. Elke 

school mag zelf bepalen hoe ze deze gaan inzetten. Op Het Spick heeft het team met 

instemming van de PMR gekozen om de werkdrukgelden in te zetten in de vorm van een 

leerkracht die breed inzetbaar is in school om in de groepen les te geven, waardoor de 

leerkracht tijdens lestijd kan worden vrij geroosterd om andere taken (bijv. opzet 

thema’s, eigen administratie) uit te voeren. 

 

Combinatiefunctionaris sport/cultuur, muziek, gedragswetenschapper: 

Er is besproken hoe het proces tot nu toe zichtbaar is en hoe we dit gaan continueren. 

Er wordt gestreefd naar een verankering binnen het onderwijs en een brede ontwikkeling 

voor alle kinderen. 

 

Verwachtingen en wensen ten aanzien van een cluster vergadering: 

Er wordt aangegeven dat deze zinvol zijn. Er worden voor komend schooljaar twee 

clustervergaderingen gepland. 

 

 

 

 

 

 

 


