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Inleiding 
 

In dit jaarverslag legt uw medezeggenschapsraad (MR) verantwoording af met betrekking tot haar 

activiteiten in het schooljaar 2019-2020. Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen en/of 

opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de MR via mr@sterrendonk.nl.  

Samenstelling 
 

Bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 was de samenstelling van de MR als volgt: 

 

 NAAM FUNCTIE LID SINDS: AFTREDEND PER: 

TE
A

M
 Lia Tempelaars Voorzitter 01-09-2017 30-07-2020 

Marie-José Bakker Lid 01-09-2017 30-07-2020 

Mirjam Bokhorst Lid 01-09-2018 30-07-2021 

O
U

D
ER

S Ed de Groot Lid 01-11-2016 30-09-2022 

Marco van der Made Secretaris 01-12-2015 30-09-2020 

Peter de Meijer Lid 01-11-2018 30-09-2021 

 

In september 2020 zit de termijn van Marco er op en aangezien hij met ingang van komend 

schooljaar geen kinderen meer op OBS Sterrendonk heeft, mag hij zich niet opnieuw verkiesbaar 

stellen. Op de oproep voor nieuwe leden hebben zich drie ouders aangemeld. Bij aanvang schooljaar 

2020-2021 hebben verkiezingen plaatsgevonden en is Gijs van Buitenen als nieuw MR-lid gekozen. 

 

Lia heeft aangegeven tot einde kalenderjaar 2020 aan te blijven als MR-lid, waarna zij in februari 

2021 van haar vroegpensioen gaat genieten. 

Vergaderingen, agenda en verslaglegging 
 

Gedurende het schooljaar waren er een zestal vergaderingen gepland. Het jaar is begonnen met de 

reguliere gezamenlijke vergadering met de OR. Daarna hebben er vier reguliere, openbare 

vergaderingen plaatsgevonden. De vijfde geplande vergadering is afgelast, aangezien er vanwege de 

COVID-19 uitbraak en de daarmee gepaarde sluiting van het gehele onderwijs geen prangende zaken 

te bespreken waren. Maatregelen om te terugkeer van de kinderen naar school te realiseren zijn 

door Stichting Delta-onderwijs in overleg met de GMR opgesteld, waarbij de MR geen directe 

inspraak had. De zesde geplande vergadering heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden met 

inachtneming van de 1,5m regelgeving. 
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Voor alle vergaderingen is door de voorzitter in samenspraak met de overige MR-leden en de 

directie de agenda opgesteld. Ingezonden stukken, (team)verslagen, OR verslagen en GMR stukken 

zijn, wanneer dit noodzakelijk geacht werd, op de agenda geplaatst en besproken. Van alle 

vergaderingen zijn verslagen gemaakt, welke allereerst verspreid zijn onder de MR-leden en de 

directie. Binnen enkele weken na de vergadering is het verslag goedgekeurd door de MR en directie 

en gepubliceerd op de website van de school. Tevens zijn de verslagen naar de OR en onze GMR-

vertegenwoordiger gestuurd. 

Belangrijke (agenda)punten 
 

Naast de reguliere en informatieve agendapunten zijn er een aantal belangrijke zaken (meerdere 

malen) aan de orde gekomen tijdens de vergaderingen: 

Betrokkenheid ouders bij MR 

Het gevoel (bij de MR) heerst dat de betrokkenheid van de ouders (achterban) bij de MR minimaal is. 

Om de MR meer onder de aandacht te brengen van de ouders zijn een aantal ideeën geopperd, 

waaronder een groepsfoto met namen (en groepen), aankondiging van de vergaderingen in de 

nieuwsbrief en actieve terugkoppeling door een link naar het laatste verslag in de nieuwsbrief toe te 

voegen. Of de betrokkenheid vergroot is, valt moeilijk te bepalen, maar met een drietal 

aanmeldingen voor de vacante functie lijkt de MR in ieder geval belangrijk genoeg gevonden te 

worden. 

Strategisch beleidsplan vs. Visie en missie Sterrendonk 

Sterrendonk is toe aan een nieuw beleidsplan. Alles begint met een visie en een missie, welke 

aansluit op het strategisch beleidsplan van Delta-onderwijs. Dit beleidsplan bevat algemene zaken 

op stichtingsniveau en heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht en de GMR. Door de scholen 

moet hier in schoolplannen invulling aan gegeven worden. Er zijn veel ontwikkelingen omtrent 

‘anders denken’ binnen het onderwijs, maar ook binnen de scholen. Het team van de Sterrendonk is 

van samenstelling veranderd de afgelopen jaren, wat binnen het team tot andere ideeën en plannen 

kan leiden. Continuering van beleid heeft bij de invulling focus, zeker gelet op positieve 

terugkoppelingen in enquêtes de afgelopen jaren. Gedurende het schooljaar is door het team van de 

Sterrendonk invulling gegeven aan alle speerpunten. Door de oudergeleding is kritisch naar de Visie 

en missie van de Sterrendonk gekeken en hebben terugkoppeling gegeven waar nodig. De MR heeft 

uiteindelijk ingestemd met de visie en missie. 

Begroting 2020 

De schoolbegroting moet door de directie opgemaakt worden per kalenderjaar (dus niet per 

schooljaar). Door de directie is in december 2019 uitvoerig toelichting gegeven op de ingediende 

begroting voor 2020 en de vragen die de MR daarover had. Na deze uitvoerige toelichting is de 

begroting geaccordeerd door alle MR-leden. 
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Formatie 2020-2021 

In tegenstelling tot vorige jaren lag dit schooljaar de problematiek en uitdagingen rondom de 

formatie en groepsindeling op een ander vlak. Eerdere jaren waren er uitdagingen op het vlak van 

invulling van vacatureruimte, maar dit jaar lag de uitdaging bij de indeling/invulling van de groepen, 

waarbij met name de verdeling groep(en) 3 en 4 lastig was. Uiteindelijk heeft de directie het besluit 

tot huidige indeling genomen. De directie, het team en ook de MR zijn positief gestemd over de 

invulling van de formatie. 

IKC (Integraal Kind Centrum) 

Na jaren van investeren van tijd, geld en moeite van zowel Sterrenrijk als Sterrendonk om een goed 

functionerend IKC (een speerpunt in het oude strategisch beleid van Delta-onderwijs) op te zetten, 

werd vol verbazing geconstateerd dat IKC in het nieuwe strategisch beleid niet meer voorkwam. 

Door de directie is dit meerdere malen aangekaart bij het College van Bestuur. Helaas is er door 

Delta-onderwijs besloten afscheid te nemen van Sterrenrijk, omdat de ruimte nodig is voor 

huisvesting van onderwijsgroepen van de Sterrendonk. Ook de MR heeft zich vele jaren ingezet voor 

een goed functionerend IKC en betreurt deze beleidswijziging. MR heeft aangegeven zich samen met 

de directie en SKO hard te maken voor een mogelijke toekomst van het IKC. 

Benoemingsadviescommissie 

Delta-onderwijs heeft een wijziging doorgevoerd in de organisatiestructuur. Op de meeste scholen 

wordt een eindverantwoordelijk schoolleider aangesteld en komt de functie van clusterdirectie te 

vervallen. Tegen het eind van het schooljaar is door Delta-onderwijs de vacature voor 

eindverantwoordelijk schoolleider opengesteld. In die periode hebben medewerkers in vaste dienst 

van de stichting de mogelijkheid gekregen op deze vacature te reageren. Op verzoek van Delta-

onderwijs heeft de MR twee medewerkers en twee ouders aangeleverd om de motivatiebrieven en 

CV’s door te nemen en gesprekken te voeren met de kandidaten om uiteindelijk naar het College 

van Bestuur terug te koppelen welke kandidaten benoembaar geacht worden. Het College van 

Bestuur heeft de MR medegedeeld dat per 1 augustus 2020 Ine Vermeltfoort benoemd wordt als 

eindverantwoordelijk schoolleider van OBS Sterrendonk. 


