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Het doel van dit jaarverslag is te melden welke onderwerpen er het afgelopen jaar binnen de
MR besproken zijn. Verdere informatie en besluiten zijn terug te vinden in de notulen van de
vergaderingen. In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR zeven keer vergaderd. De
bijeenkomsten vonden zes keer plaats op locatie Zuid en een keer op locatie Centrum.
Vertegenwoordigers van beide Ouderraden waren een aantal keren actief als toehoorder
aanwezig. Ook zijn er leerkrachten als toehoorder aanwezig geweest.
De volgende punten zijn in 2018-2019 aan de orde gekomen:
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•

Evaluatie MR 2017-2018
GMR
Lidmaatschap MR-partnerschap CNV Onderwijs
Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)
Scholing MR
Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 MR
Splitsing van huidige MR en verkiezing nieuwe MR op beide locaties
Communicatie binnen MR
Communicatie directie en MR
Ontvlechting locaties
Functieprofiel nieuwe directeuren
Rapportage huisvesting beide locaties
Profilering beide locaties
Naamgeving beide locaties
Financiële situatie beide locaties
Inbreng Ouderraden beide locaties
Formatie KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020
Vakantierooster KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020
Communicatie directie naar leerkrachten
Jaarplan KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020

•
•
•
•
•

Kindcentrumgidsen KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020
Schoolveiligheidsplan KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020
Protocollen website KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020
Werkverdelingsplan KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020
Inzet werkdrukmiddelen KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020

NB: deze opsomming kent geen prioriteitstoekenning, noch is deze chronologisch in de tijd.

Toelichting
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de medezeggenschapsraad bestaat een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten vertegenwoordigers van zowel ouders als
leerkrachten van scholen die tot Signum behoren. De taken zijn dezelfde als die van de MR,
maar dan op bovenschools niveau. Het Kindcentrum Bossche Broek is vertegenwoordigd in
de GMR, vanuit de ouders neemt Tineke van den Heuvel deel aan de financiële commissie.
Lidmaatschap MR-partnerschap CNV Onderwijs
Om goed de rol van instemmings- en adviesorgaan te kunnen vervullen heeft de MR in
2018-2019 gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot voorlichting en ondersteuning door een
expert van de vakbond.
Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)
Een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding (PMR) is aanwezig geweest bij overleg
m.b.t. de defusie tussen bestuur en vakbonden.
Splitsing van huidige MR en verkiezing nieuwe MR beide locaties
Na ontvlechting gaat de huidige MR volgend schooljaar opgesplitst in afgeslankte vorm
verder als MR van locatie Centrum, dan Het Stadshart. Karin stopt en er komt een nieuw lid
van het personeel. Er zijn twee ouders die hebben aangegeven belangstelling te hebben
t.z.t. zitting te nemen, voor nu blijven Monique en Thomas aan.
Op locatie Zuid, dan Zuiderster, komt een nieuwe MR. Verkiezingen hiervoor worden
uitgeschreven. De nieuwe MR moet uiterlijk per 1 november 2019 tot stand zijn gekomen. De
oudergeleding geeft aan hier graag met drie ouders zitting in te willen nemen, dit betekent
dat er ook drie leden vanuit het personeel in de MR zitting moeten nemen.
Tineke, Hanny en Jacqueline stellen zich opnieuw verkiesbaar.
Communicatie binnen MR
T.b.v. de communicatie binnen de MR is een dropbox aangemaakt.
Communicatie directie en MR

De MR wil de benodigde stukken ter voorbereiding van een agendapunt graag uiterlijk drie
weken voor een vergadering ontvangen.
De MR was aanvankelijk niet tevreden over de communicatie vanuit bestuur en MT. Door het
ontbreken van procesafspraken ontstond veel onduidelijkheid en ontbrak vertrouwen. M.n.
de laatste drie maanden van het schooljaar zijn t.a.v. zowel communicatie als vertrouwen
grote stappen gezet.
Ontvlechting locaties
De ontvlechting heeft dit jaar van de MR veel aandacht gevraagd. Er zijn een aantal extra,
besloten bijeenkomsten ingevoegd om alle informatie te bespreken en de reguliere
vergaderingen goed voor te bereiden.
De MR constateert in september dat er (nog) geen plan ligt voor de ontvlechting van beide
locaties. Dit wordt door de directie als actiepunt meegenomen naar het bestuur. De MR heeft
m.b.t. de ontvlechting verschillende vragen.
In november en januari heeft Jan Heijmans, voorzitter van het College van Bestuur van
Signum, een toelichting gegeven namens het bestuur.
De MR is in november onder voorwaarden akkoord gegaan met het voorlopig besluit t.a.v.
verzelfstandiging dislocatie (aanvraag BRIN nummer).
Op verzoek van de MR is een procesbegeleider aangesteld.
Vanaf februari heeft Dhr. Christon van Vught (Rechtspraktijk bv) het ontvlechtingsproces
begeleid. Dhr. Van Vugt heeft een tijdspad en, in overleg met bestuur, directie en MR, na
verschillende concepten een definitief Rapport Ontvlechting KC Het Bossche Broek
opgesteld. De financiële consequenties van de defusie zijn ook uitgewerkt.
In juni is een voorlichtingsavond per locatie georganiseerd om de ouders te informeren over
de splitsing van de scholen. Hierbij waren Jan Heijmans, Christon van Vught, directie en MTleden aanwezig. Helaas was de opkomst van ouders hiervoor minimaal.
In mei is het nieuwe BRIN-nummer voor locatie Zuid toegekend, en op 18 juni heeft de MR
unaniem ingestemd met de ontvlechting van beide locaties van KC Het Bossche Broek, met
de kanttekening dat niet is ingestemd met de financiële zaken.
Functieprofiel nieuwe directeuren
De MR heeft feedback gegeven op de conceptvacature die is samengesteld door het MT
vanuit de profielschets van het bestuur en inbreng van het personeel. Vertegenwoordigers
van beide geledingen van de MR hebben zitting gehad in de benoemingscommissie.
Per 1 augustus 2019 zijn voor beide locaties nieuwe directeuren benoemd. Mw Marcia van
der Wens op KC Het Stadshart, Mw Ilonka Waterloo op KC Zuiderster.
Rapportage huisvesting beide locaties
In het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente staat dat HBB binnen 5 jaar in
aanmerking komt voor nieuwbouw dan wel algehele renovatie. In september 2019 is de

volgende behandeling van dit plan door de gemeente en zal blijken hoeveel prioriteit aan de
twee scholen wordt toegekend. Dan nog moet ieder jaar opnieuw de begroting door de
gemeenteraad worden goedgekeurd, en de situatie kan dus van jaar tot jaar veranderen.
Profilering beide locaties
Op verzoek van de MR is de profilering op beide locaties tijdelijk stopgezet tot de defusering
rond is en de directeuren van beide locaties zijn benoemd..
Reden hiervoor was dat de profilering niet goed is opgestart en dat er dit schooljaar
onvoldoende tijd was om dat alsnog gedegen te doen.
Naamgeving beide locaties
Vertegenwoordigers van de MR hebben op beide locaties deelgenomen aan de bijeenkomst
met ouders, leerlingenraad, directie en personeel waarin, na voorwerk van de commissie
naamgeving vanuit het personeel, uit drie namen de uiteindelijke naam is gekozen.
Financiële situatie beide locaties
Het bestuur heeft laten weten te moeten bezuinigen. Dit heeft te maken met een bestuursbreed teruglopend leerlingenaantal evenals met een vanuit het verleden te ruim opgezette
formatie op beide locaties van het Bossche Broek. Voor 2019-2010 echter is toegezegd dat
overschrijding van de personele kosten a.g.v. de huidige formatieomvang ten koste van het
bestuur zal komen. Het komend schooljaar moet deze boventalligheid worden weggewerkt.
Zolang er beschikbare boventalligheid is zal in geval van ziekteverzuim geen vervanging
kunnen worden aangevraagd.
Tijdens het opstellen van dit verslag is de boventalligheid op locatie Centrum in zijn geheel,
en op locatie Zuid voor een groot deel verdwenen.
De MR heeft m.b.t. de begroting 2019-2010 en het overzicht eigen vermogen en reserves
gevraagd om toelichting vanuit het bestuur.
Inbreng Ouderraden beide locaties
Aan het begin van het schooljaar heeft de OR Centrum haar zorg uitgesproken over het
grote aantal leerkrachten dat eind schooljaar 2017-2018 is vertrokken.
De OR is tevreden over de samenwerking met leerkrachten en het MT.
Vakantierooster KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020
Deze is door de GMR goedgekeurd. De MR heeft input gegeven over de verdeling van
studiedagen. De MR gaat akkoord met de voorgestelde planning.
Communicatie directie naar leerkrachten
Over de formatie en de inzet van de werkdrukmiddelen 2019-2020 is bijtijds en uitgebreid
gecommuniceerd.
Jaarplan KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020

Kindcentrum het Bossche Broek heeft het schoolplan 2015-2019 concreet gemaakt door het
uit te werken in uitgebreide jaarplannen. Deze jaarplannen zijn steeds geëvalueerd en
bijgesteld. In het kader van de ontvlechting is voor 2019-2020 gekozen voor een jaarplan dat
doorgaat op eerder genoemde jaarplannen. Voor 1 januari 2020 zal een schoolplan 20192023 gemaakt zijn voor brin 14AE en brin 31LY, zodat beide nieuwe teams en brinnummers
locatie-specifiek hun accenten kunnen leggen. Dit plan zal aansluiten bij het school jaarplan
2019-2020 en het strategische beleid van Signum 2019-2023.
De MR stemt in met beide jaarplannen en alle leden tekenen het instemmingsformulier
Instemming Schoolplan/Kindcentrumplan 2019 – 2023.
Wel wordt er een opmerking gemaakt over de wijze waarop en mate waarin de gekozen
open katholieke identiteit en de viering van christelijke feestdagen in de praktijk worden
ingevuld.
Kindcentrumgidsen KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020
De MR stemt in met beide.
Schoolveiligheidsplan KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020
De MR stemt in met beide.
Protocollen website KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020
De MR stemt in met beide.
Werkverdelingsplan KC Zuiderster en KC Het Stadshart 2019-2020
De PMR stemt in met beide.
.

