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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad(MR) van basisschool Helmgras 

2016-2017. 

Elke basisschool in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en 

personeel kunnen via deze MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Op 

basisschool Helmgras nemen er sinds dit schooljaar 3 ouders en 3 leerkrachten aan deel, en 

doorgaans zal de directie in de loop van de vergaderingen aansluiten. De ouders die zitting 

nemen worden gekozen middels verkiezingen, waarbij alle ouders van basisschool Helmgras  

verkiesbaar en stemrecht hebben. De zittingstermijn voor zowel ouders als leerkrachten is 3 

jaar. 

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de MR? De MR praat mee over alles wat met de 

school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de 

MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de 

school. De MR heeft twee soorten rechten, te weten instemmingsrecht en adviesrecht. De 

MR heeft instemmingsrecht over wezenlijke zaken, zoals het schoolplan, de schoolgids en 

het schoolreglement. Wat betreft het adviesrecht, moet het schoolbestuur en de directie in 

een aantal gevallen advies vragen aan de MR over hun plannen met de school, zoals over 

fusieplannen en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur 

moet hierbij de adviezen van de MR serieus overwegen, maar hoeft ze niet over te nemen. 

In de praktijk komt de MR van basisschool Helmgras ongeveer 6-8 keer paar jaar een avond 

bijeen om zaken te bespreken, beslissingen te nemen en advies te geven aan de directie of 

het schoolbestuur. 

Dit verslag beschrijft beknopt de werkzaamheden van de MR van basisschool Helmgras uit 

Castricum over het schooljaar 2016-2017 strekt tot doel om iedereen die op welke wijze dan 

ook bij de school betrokken is te informeren welke zaken aan de orde zijn geweest. 

 

 

 

 



Samenstelling van de medezeggenschapsraad 

 
Samenstelling MR basisschool Helmgras 2016-2017 
De samenstelling van de MR is sinds de Fusie teruggebracht van 10 naar 6 leden. 

Namen de ouders/ verzorgers: 

- Nicolette van Brederode (voorzitter) 

- Raoul van Eijk (Penningmeester) 

- Meike van der Rol (afgevaardigde richting het GMR-platform) 

Namens de leerkrachten: 

- Hannie Piepers 

- Phylicia Visscher 

- Danny Linnert 

Hannie Piepers is het tweede halfjaar afwezig geweest wegens ziekte.  

 

 

 

 

 

 



Jaarlijks terugkomende onderwerpen 

 
De vaste onderwerpen per jaar zijn o.a. het goedkeuren van de schoolgids en 

schoolkalender, activiteitenplan en begroting, jaarverslag MR, vakantieplanning, planning 

voor de inzet van personeel (de groepsverdeling d.w.z. hoe de groepen verdeeld worden op 

grond van leerlingen aantallen en beschikbare banen, formatie).  

De MR praat over het beleid van de school, nooit over personen. Daarnaast heeft elke 

vergadering vaste punten en een vaste opbouw: Directie zaken en GMR zaken. 

 

Speerpunten 2016-2017, specifieke onderwerpen die in 2016-2017 zijn opgepakt: de fusie 

en de ontwikkelingen daarin zal één van de belangrijkste speerpunten blijven. Daarnaast 

blijft het contact met de ouders een belangrijk aandachtspunt. Helder en transparant 

communiceren richting de ouders van basisschool Helmgras.   

De MR vergaderingen zullen worden opgenomen in de jaarkalender 

 

Vergaderingen 
Er hebben het afgelopen schooljaar een viertal vergaderingen plaatsgevonden met de MR-

leden en de directie van basisschool Helmgras. 

De vergaderingen worden voorbereid door verschillende ingekomen stukken te bestuderen 

zoals, brieven, het schoolplan, de formatie en de begroting. 

 

De opbouw van een vergadering is als volgt: 

1. Opening 

2. Vaststelling van de agenda 

3. Ingekomen stukken a: directie 

                                  b: Brieven/mail/broedbox 

4. Voorbespreking: (verschillende onderwerpen) 

5. Voorbereiden vragen aan de directie 

6. Blok I (Overleg vergadering inclusief directie) 

7. Blok II (MR vergadering exclusief directie, nabespreken)    

 

Belangrijke punten van het afgelopen schooljaar worden in dit jaarverslag beschreven. 

 



 

 

Notulen: 

Tijdens de MR-vergaderingen worden er notulen gemaakt die vervolgens op de website van 

basisschool Helmgras zijn gepubliceerd. Op de website van basisschool Helmgras is tevens 

het emailadres van de MR te vinden. Ouders en leerkrachten kunnen hier gebruik van 

maken.  

Aankomend schooljaar zullen de notulen wederom op de website van basisschool Helmgras 

gepubliceerd worden. 

(aan het einde van het jaarverslag staan de notulen van het afgelopen schooljaar) 

 

 

Ingekomen correspondentie 

De MR is te bereiken via de broedbox of via het emailadres van de MR. Het afgelopen 

schooljaar heeft de MR geen reacties binnengekregen via deze kanalen. Wel zijn er signalen 

bij de MR-leden binnengekomen over verschillende onderwerpen. Deze berichten zijn in de 

reguliere MR-vergaderingen besproken. 

 

 

 



Huiswerk 

De MR heeft signalen van ouders ontvangen dat het huiswerk dat vanaf groep 5 

meegegeven wordt als te vaak en te veel wordt ervaren en tot weerstand leidt. Deze 

signalen hebben de leerkrachten niet bereikt. Ouders vragen zich af met welk doel er 

huiswerk wordt gegeven. Het bestuur en de leerkrachten geven aan dat dit ter 

voorbereiding op de middelbare school is. Er blijkt ook wel verschil te zijn tussen 

verschillende klassen. 

Het huiswerk wordt voor nu teruggebracht naar alleen het leren voor de toetsen. Het zal 

aankomend schooljaar opnieuw worden bekeken. 

Fusie  

De MR heeft het verdere proces van de fusie nauwlettend in de gaten gehouden. Er zijn 

geen opvallende zaken geweest namens de MR. Ook zijn er geen signalen van ouders en 

andere leerkrachten bij de MR binnengekomen met betrekking tot de fusie. 

Jaarplan 2016-2017 basisschool Helmgras 

Het jaarplan wordt uitgezet als leidraad voor het team. Wie gaat wat doen komend 

schooljaar en wie is waar verantwoordelijk voor. Hierbij valt te denken aan de rollen als 

gedragsspecialist, leescoördinator, cultuurcoördinator, etc. Daarnaast staan er in het 

jaarplan belangrijke onderwerpen en doelen. 

 

De volgende punten staan voor komend schooljaar centraal: 

- behouden van het basisarrangement met als doel betere opbrengsten 

- Kennismakingsgesprekken en voortgangsgesprekken 

- Uitdagingen voor kinderen die goed kunnen presteren middels plusklas en talentenklas. 

Veel tijd beschikbaar voor kinderen die meer aandacht nodig hebben. 

- professionalisering leerkracht 

-ICT 

Begroting 2017 

Er zijn geen bijzonderheden ontdekt in de begroting van 2017. Wel hebben meerdere MR-

leden aangegeven een 'Budget' training voor MR-leden te willen volgen. 

Formatieplan 2016-2017 

In schooljaar 2016-2017 hebben wij Stephana en Dyllan mogen toevoegen aan het team van 

leerkrachten. Daarnaast heeft Niels zich bij de directie gevoegd als adjunct. 

 

 

 



Vooruitblik schooljaar 2016-2017 

Samenstelling MR basisschool Helmgras 2017-2018 

Namen de ouders/ verzorgers: 

- Nicolette van Brederode (voorzitter) 

- Raoul van Eijk (Penningmeester) 

- Meike van der Rol (afgevaardigde richting het GMR-platform) 

Namens de leerkrachten: 

- Anita Beentjes 

- Meike Franke (secretaris) 

- Danny Linnert 

Speerpunten 2017-2018 
De MR wilt in het begin van het schooljaar twee MR trainingen volgen voor het opstellen 

van een meerjarenplan. Dit willen we doen onder begeleiding van een externe training. 

Verdere speerpunten waar we op gaan letten zijn: het huiswerk en de kleutergroepen. De 

andere speerpunten zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar worden besproken 

tijdens de eerste MR vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notulen 

Vergadering MR Helmgras  

 

 

Jaargang:2016-2017 

Volgnummer:01 

Datum:04 oktober 2016 

Aanvang:19:30  uur 

Locatie:Korte Land 

 

Aanwezig: Nicolette, Phylicia, Hannie, Raoul, Meike 

 

1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda. Geen wijzigingen. 

3. Ingekomen stukken 
a. Directie: schoolplan, concept jaarplan 2016, jaarrondrooster, tijdpad en 

spreiding activiteiten binnen school. 

 

b. Brieven / mail /  Broedbox : geen 
 

4. Voorbespreking: 

a. Kennis maken  
b. Rolverdeling  

Danny = jaarverslag  

Meike = GMR  

Nicolette = mailbox en voorzitter 

Phylicia en Hannie = twee weken voor vergadering agenda maken en notulen 

op website  

Raoul = penningmeester 

Stukje grasduinen = roulerend 

Notuleren = roulerend 

 

5. Voorbereiden vragen aan directie 

 



6. Blok I (Overleg vergadering) 20:00 

a. Notulen vorige vergadering ( vaststellen) 
b. Mededelingen / Informatie directie 

Op dinsdag 8 november wordt begroting besproken in MR.  

c. Onderwerpen: 

 

i. Vierjarig schoolplan.  
MR heeft het plan ontvangen, gaat het lezen en komt er op terug. 

 

ii. Jaarplan school 

Toegelicht. Belangrijke onderwerpen/doelen:  

- behouden basisarrangement met als doel betere opbrengsten.  

- Kennismakingsgesprekken en voortgangsgesprekken.  

- Uitdagen voor kinderen die goed kunnen presteren middels plusklas 

en talentenklas. Veel tijd beschikbaar voor kinderen die meer 

aandacht nodig hebben. 

- Professionaliseren leerkracht.  

- ICT.  

 

 

 

iii. Nieuwe kleutergroep 

Het aantal kleuters groeit hard. Rond maart komt een nieuwe 

kleutergroep. Over de vorm wordt nog nagedacht.  

 

iv. Huiswerk/MR 

De MR heeft signalen van ouders ontvangen dat het huiswerk dat 

vanaf groep 5 gegeven wordt als te vaak en te veel wordt ervaren en 

tot weerstand tegen leren leidt. Deze signalen hebben de leerkrachten 

niet bereikt. Ouders vragen zich af met welk doel het huiswerk wordt 

gegeven. Bestuur en leerkrachten geven aan dat dit ter voorbereiding 

op de middelbare school is. Afgesproken wordt dat bij de kinderen 

uitgevraagd wordt hoe zij tegen het huiswerk aankijken.   

 

v. Ergonomie tablets (wat wordt eraan gedaan?) 



Er is voldoende afwisseling, tablets staan half rechtop en kinderen 

zitten goed rechtop met het nieuwe meubilair. Leerkrachten blijven dit 

goed in de gaten houden.  

 

vi. Normering 

Is besproken.  

 

vii. Anti Pestbeleid, stand van zaken 

Tabijn beschikt over een anti pest protocol. Alle leerkrachten volgden 

of volgen de kanjertraining en in de klassen wordt dagelijks aandacht 

besteed aan sfeer etc. Op 26 oktober is er Kanjeravond voor de 

ouders. MR suggereert tijdens deze avond even kort te vertellen dat 

er een pestprotocol is, waar deze te vinden is en wie het 

aanspreekpunt binnen de school is. Deze suggestie wordt 

overgenomen.  

 

viii. Jaarverslag MR en jaarverslag Helmgras. 

Wordt besproken in vergadering 8 november.  

 

ix. Vergaderschema 

Vergaderingen starten om 19.30 uur en eindigen max. 21.30 uur.   

. Dinsdag 8 november (onderwerpen tenminste: begroting, 

jaarverslagen, reglement MR) 
. Donderdag 19 januari 

. Dinsdag 21 maart 

. Dinsdag 6 juni  

 

x. Reglement MR Helmgras 

Hans opvragen bij Tabijn.  

 

d. Rondvraag 

- Informatieavond had een lage opkomst. Onderzocht wordt waardoor dit 

komt.  

- Nieuwsbrief ziet er prachtig uit en is informatief, maar is te groot. Daarom 

wordt de informatie van externen eruit gehaald en wordt gekeken of met een 

inhoudsopgave met verwijzingen gewerkt kan worden.  

 

  



7. Blok II (MR vergadering) 

a. Nabespreken Overlegvergadering 
b. Interne afspraken/discussiepunten (voor zover niet afgerond in 

voorbespreking) 
i. Communicatie stukje Grasduinen  

Nicolette schrijft deze keer een stukje.   

ii. Andere ideeën over communicatie.  
MR leden gaan nadenken over manieren om met ouders te 

communiceren.  

iii. Begroting MR 

Eén avond gastspreker uitnodigen.  

iv. Jaarplan MR. 
Besproken.  

v. Contactgegevens uitwisselen  
Gedaan.  

vi. Notulen en jaarplan op website, foto op website 

Website volgende keer.  

c. Aandachtspunten GMR (informatie) 

Besproken. 

 

8. Rondvraag 

• Nicolette stuurt nieuwe MR leden informatie omtrent rechten en verplichtingen MR 

• Opzet vergaderingen kort houden en concrete vragen stellen aan Hans.  

• Werkzaamheden verdelen.  

• Toelichting van leerkrachten bij agenda.  

 

9. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 



MR Helmgras   

  

  

Jaargang:2016-2017  

Volgnummer:02  

Datum:8 november 2016  

Aanvang:19:30  uur  

Locatie:Korte Land  

  

1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda  
3. Ingekomen stukken  

a. Directie: geen  

  

b. Brieven / mail /  Broedbox : geen  
  

4. Voorbespreking:  
a. Jaarverslag mr   
• Namen van de leden kloppen niet  
• Nicolette stuurt een reactie naar Danny  

  

5. Voorbereiden vragen aan directie  

  

6. Blok I (Overleg vergadering) 20:00  
a. Notulen vorige vergadering Geen bijzonderheden  
b. Mededelingen / Informatie directie  

LK is voor een langere tijd afwezig.  

LK is ook afwezig. Morgen volgt meer duidelijkheid  

c. Onderwerpen:  
i. Begroting Budget training MR leden   
ii. jaarverslag mr  
iii. mededeling bso  
iv. reglement mr  



  

d. Rondvraag  

  

7. Blok II (MR vergadering)  
a. Nabespreken Overlegvergadering  
b. Interne afspraken/discussiepunten (voor zover niet afgerond in 
voorbespreking)  

i.  Communicatie stukje Grasduinen Nicolette neemt deze taak op zich.   
c. Aandachtspunten GMR (informatie)  
  

8. Bijdrage Nieuwsbrief  
9. Rondvraag  
10. Sluiting  
• Vergadering 21/3 --> naar 23/3  
• Vierjarenplan --> Nicolette en Raoel hebben het daar nog met Hans over  
• Hans heeft morgen een gesprek bij Tabijn ivm leerlingenstop  
• Groeifinanciering --> vanuit Tabijn is de afspraak dat je 8 jaar met een methode 
doet  
• Stelling over huiswerk: Hans legt dit voor aan het team en laat dit tijdens een 
action learling sessie bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vergadering MR Helmgras   

  

  

Jaargang:2016-2017  

Volgnummer:03 

Datum:19-01-2017 

Aanvang:19:30  uur  

Locatie:Korte Land  

  

1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda  
3. Ingekomen stukken  

a. Directie:  

-         Nieuwe kleutergroep 

o  Welke keuze hebben we gemaakt en hoe gaan we het aanpakken 

-         Begroting en stand van zaken nu 

o  De begroting van vorig jaar zal ipv een plus van 38.000 uitkomen op een 
min van 45.000. Heel verklaarbaar maar de verklaring / analyse die we 
hebben gemaakt met Tabijn wil ik ook graag met jullie delen. Niets 
verontrustend maar wil jullie wel mee blijven nemen. 

-         Personele zaken 

o  Stand van zaken afwezigen en situatie rond coördinatie BSO 

-         BSO 

o  GGD BSO verslag gewone BSO valt mee 

• GGD verslag sport BSO is goed 

Schoolzwemmen. 

-         Gaat vooral om out of the box voorstel om schoolzwemmen een andere 
invulling te geven. 

 

 

  



b. Brieven / mail /  Broedbox : geen  
  

4. Voorbespreking:  
a. Jaarverslag mr  
b. Schoolgids/schoolplan 
c. Citotoetsen groep 1 

 

  

5. Voorbereiden vragen aan directie  

  

6. Blok I (Overleg vergadering) 20:00  
a. Notulen vorige vergadering  
b. Mededelingen / Informatie directie  
c. Onderwerpen:  

Zie bovenstaande  

d. Rondvraag  

  

7. Blok II (MR vergadering)  
a. Nabespreken Overlegvergadering  
b. Interne afspraken/discussiepunten (voor zover niet afgerond in 
voorbespreking)  

i.  Communicatie stukje Grasduinen  
c. Aandachtspunten GMR (informatie)  
  

8. Bijdrage Nieuwsbrief  
9. Rondvraag  
10. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

Vergadering MR Helmgras 

Jaargang:2016-2017 



Volgnummer:04 

Datum:06-06-2017 

Aanvang:19:30 uur 

Locatie:Korte Land 

 

1. Opening 

2. Vaststelling van de agenda 

3. Ingekomen stukken 

 

a. Directie: 

 

-         Formatie 2017-2018 

o  Vertrek Phylicia en Inge is bij jullie bekend 
Dit houdt in dat er volgend schooljaar twee nieuwe MR leden vanuit het team zullen 

aansluiten 

o  Vertrek Cindy Ceulen is gisteren duidelijk geworden 
De directie komt samen met Cindy niet uit de werkdagen waarop Cindy ingezet zou kunnen 

worden. Inmiddels heeft de directie gesproken met een mogelijke kandidaat voor de invulling 

voor haar plaats. 

Janneke voor Phylicia, Inge voor Cindy en Noor voor Inge.  
In groep 5 zal een startende leerkracht komen. 

-   Rapporten volgend schooljaar 

o  Volgend schooljaar wil de school gaan werken met twee rapporten ipv drie. Hierover zal 

de directie ons nader informeren. 
Er zal wel gewoon een gespreksronde zijn in november, zoals dit was. 

b. Brieven / mail / Broedbox : geen 

4. Voorbespreking: 

 

5. Voorbereiden vragen aan directie 

 

6. Blok I (Overleg vergadering) 20:00 uur 

 

a. Notulen vorige vergadering, vastgesteld 

 

b. Mededelingen / Informatie directie 



- formatie, vertrek Phylicia, Cindy Ceulen en Inge Veldt 

- schoolzwemmen: Het idee is om vanaf groep 3 het schoolzwemmen in alle groepen te 

laten doen. In een periode van ongeveer 6 tot 8 weken. Het is de bedoeling dat de groepen 

3 en 4 aan het einde van het schooljaar gaan. De kans dat er dan meer kinderen een 

diploma hebben is aanzienlijk.  
Alle tabijnscholen staan ook achter het nieuwe schoolzwemmen. 

- rapporten volgend jaar twee keer in plaats van drie. (zie boven) 

- camera’s op dak school: Er komen direct beelden zodra er beweging is op het dak. 
De directie is geschrokken van de beelden hoe kinderen en anderen op het dak doen. 

Levensgevaarlijke capriolen worden uitgehaald. 

- cultuurloper: Er zal volgend schooljaar meer aandacht aan cultuur worden besteed. Hans 

en Lianne gaan zich hiervoor inzetten. 

 

c. Onderwerpen: 

- cito en avondvierdaagse 
Deze vallen regelmatig in dezelfde week. Het probleem is dat we de jaarplanning inclusief 

toetsen aan het begin van het schooljaar inplannen. De avondvierdaagse is pas vanaf 

januari/ februari bekend. De school probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

- nieuwe leraren voor MR vanaf volgend schooljaar 
Er zullen twee nieuwe MR leden vanuit het team aansluiten. 

- formatie volgend jaar, instemming lerarengeleding 

- MR reglement 

 

d. Rondvraag 

 

7. Blok II (MR vergadering) 

 

a. Nabespreken Overlegvergadering 

 

b. Interne afspraken/discussiepunten (voor zover niet afgerond in voorbespreking) 

 

- Verzoek van Tabijn: Reglement aanpassen  

- (meer)jarenplan MR, volgend jaar samenstelling onder externe begeleiding  

- Speerpunten voor volgend schooljaar: Huiswerk, kleutergroepen 

• Willen we een dubbele functie bekleding? MR + MAT. Of willen we of in de MR of in 

het MAT. 



Data overlegvergadering volgend jaar  

 

i. Communicatie stukje Grasduinen 

 

c. Aandachtspunten GMR (informatie) 

 

8. Bijdrage Nieuwsbrief 

 

9. Rondvraag 

 

10. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


