
Jaarverslag van de medezeggenschapsraad van kindcentrum SBO Petrus Donders 2021 

Het afgelopen jaar is de medezeggenschapsraad verschillende keren bijeen geweest om te 

vergaderen, voornamelijk over geschreven beleidstukken die aangeleverd worden door het 

management team van ons kindcentrum of door het college van bestuur. Over de beleidstukken 

wordt gesproken, advies gegeven of instemming verleend. Daarnaast heeft de 

medezeggenschapsraad het recht van initiatief; dat wil zeggen dat de raad zelf punten kan 

agenderen. 

De medezeggenschapsraad vergadert meestal voorafgaand aan de bijeenkomsten van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; GOO-raad. Zo kunnen mogelijke vragen of meningen 

meegenomen worden alhoewel ieder lid op persoonlijke titel in de GOO-raad zit. 

Momenteel bestaat de medezeggenschapsraad van ons kindcentrum uit zes leden die gelijkelijk 

verdeeld zijn over ouders en personeelsleden. Halverwege het afgelopen schooljaar heeft Mariëlle 

Schoenmakers, lid van de oudergeleding, aangegeven met haar activiteiten voor de raad te willen 

stoppen omdat aan het einde van dat schooljaar haar zoon de school zou verlaten zodat ze derhalve 

de raad moest verlaten. Jeanette de Groot , moeder van Theun, is haar opgevolgd na de 

zomervakantie. Het voorzitterschap wordt veelal per toerbeurt ingevuld door de leden van de 

oudergeleding o.a. door Randy van Venrooy. Die laatste heeft aangegeven het kalender jaar 2021 af 

te willen maken.  Inmiddels is Randy opgevolgd door Nikki Frissen, moeder van Jelte. Daarnaast is 

Erica Cuypers, moeder van Joep, lid van de ouder geleding van onze raad. Het voorzitterschap 

rouleert onder de ouders van de oudergeleding. Het maken van de notulen wordt al roulerend 

gerealiseerd door Karin en Bianca, leden van de personeelsgeleding van de raad.   

Na de komende zomervakantie wordt Jeannette vervangen door Mieke van Hak moeder van Stef. 

Zowel ouders als personeelsleden van onze raad nemen geregeld deel aan de basiscursus 

medezeggenschap geregeld door CNV onderwijs. De medezeggenschapsraad kan voor moeilijke 

kwesties een beroep doen op de service die het CNV verleent aan mr-en. Dat abonnement loopt via 

de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het afgelopen jaar is door onze raad geen gebruik 

gemaakt van het abonnement.  

Binnen de al eerder gememoreerde GOO-raad worden zaken besproken die alle dertien kindcentra 

en opvanglocaties betreffen die onder het bestuur van GOO vallen. Momenteel neemt Frans 

Kappers, personeelsgeleding, deel aan die vergaderingen. Daarnaast heeft hij zitting in een 

voorbereidingswerkgroep van de GOO-raad: Personeelszaken oftewel HRM. Vacatures binnen de 

oudergeledingen van onderwijs en opvang zijn nog niet geheel vervuld binnen de GOO-raad. Dat 

zorgt er voor dat er soms meer leden van een school lid zijn. 

Binnen de medezeggenschapsraad worden beleidstukken besproken die veelal aangeleverd worden 

door de directie; management team.  

Tijdens de vergaderingen van de medezeggenschapsraad sluit Lieke Tijmensen als directrice van ons 

kindcentrum, expertisecentrum, na ongeveer een half uur aan. Lieke licht dan de beleidstukken toe. 

Aan het begin van het afgelopen kalender jaar is er veel tijd besteed om het kindcentrum 

ondersteuningsprofiel ,KOP, te schrijven Hierin werd onder meer beschreven op welke manier we 

onze kinderen willen en kunnen ondersteunen. De medezeggenschapsraad stemde in met het plan. 

Het is daarna geplaatst op de website. 

De medezeggenschapsraad bespreekt onderwerpen conform een regelement dat aangeboden moet 

worden door het bestuur van Stichting GOO. Vlak voor de afgelopen zomervakantie werd er door het 



bestuur een aangepast reglement aangeboden. Onze raad heeft het document ondertekend ter 

instemming. Hieronder een selectie van besproken onderwerpen tijdens de bijeenkomsten.  

Aan het einde van het schooljaar staat de inhoud van de schoolgids steevast op de agenda van de 

vergadering. Het vorige jaar is de schoolgids vooral inhoudelijk bekeken binnen de raad. Nu ging het 

vooral om de lay-out. Die werd professioneel vormgegeven door een drukkerij.  In ieder geval 

verleende de medezeggenschapsraad instemming met de voorgestelde inhoud én de vormgeving van 

de schoolgids. 

Vlak voor de zomervakantie staat het formatieplan op de agenda. In dat plan staat het aantal 

kinderen waardoor we weten hoeveel groepen we nodig hebben en hoeveel leerkrachten aan die 

groepen les moeten geven. Omdat er geld van het Nationaal Onderwijs Plan beschikbaar kwam is dat 

onderwerp besproken in combinatie met het formatieplan. Ook dit punt kon op instemming van de 

medezeggenschapsraad rekenen. 

Ieder jaar wordt de vakantieverdeling in de medezeggenschapsraad besproken. Daarvoor komt het in 

de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aan de orde. In de mr-vergaderingen gaat het dan 

louter om de inzet van de studiedagen. Omdat kinderen dan vrij zijn is het louter aan de ouders om 

daaromtrent in te stemmen. 

Ieder jaar wordt er binnen het expertisecentrum, oftewel kindcentrum SBO Petrus Donders, gewerkt 

met jaarplannen. Die plannen worden besproken in de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar. 

In de jaarplannen staan de doelen die gerealiseerd gaan worden. Ze worden ook geëvalueerd met de 

medezeggenschapsraad. Het is mooi om op te merken hoeveel werkgroepen er actief zijn in het 

kindcentrum.  

Afgelopen juli werd er binnen onze raad ook gesproken over de opzet van een Quick-scan. Het was 

een vragenlijst voor het personeel van het kindcentrum waarin gevraagd werd naar de manier 

waarop ze hun werk ervaren; ook werkdruk was een van de onderwerpen in de vragenlijst. Daarnaast 

werd de medezeggenschapsraad ook meegenomen in de opzet van de NPO-enquête die uitgezet 

werd voor personeel, kinderen en ouders.  

Omdat we als expertisecentrum vooral bezig zijn met het vorm geven van passende begeleiding 

stond het afgelopen jaar geregeld het punt ‘passend onderwijs’ op de agenda.  

De sfeer was tijdens de vergaderingen open en constructief. 

Frans Kappers, secretaris 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 


