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Inleiding 
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. In de MR zit een 
afvaardiging van ouders en leerkrachten. Van hen wordt gevraagd om mee te 
denken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende en soms 
zelfs een beslissende rol in beleidszaken. De MR-leden kunnen ook zelf 
onderwerpen inbrengen…onderwerpen waar de leden zich zorgen over maken of 
ideeën over hebben. Deze zorgen of ideeën kunnen ook van andere ouders komen. 
Iedereen kan de MR-onderwerpen meegeven, daar worden we als school alleen 
maar beter van. 

Zoals gebruikelijk blikken we in november terug op de onderwerpen waar de MR van 
de BMS zich de afgelopen periode over gebogen heeft. 

Samenstelling MR 
De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit leerkrachten. Gedurende 
het afgelopen jaar is er in bovenstaande samenstelling gewerkt. De directie neemt 
als informerend lid deel aan de vergadering. Per 1 september is er een nieuwe 
directeur, Dionne van der Helm. Zij zit bij de MR-vergadering vanaf 1 september 
2019.  
De MR zag er eind oktober 2019 als volgt uit: 
• Leerkrachten: Femke Akkermans (tevens GMR-lid), Anja Ris en Isabelle van der 

Helm 

• Ouders: Leontien Spohr (voorzitter), Sabine Goes (secretaris) en Fenny de Blois. 
Dionne v.d. Helm is als informant bij de vergaderingen aanwezig. 

De laatste maanden van dit jaar staan in het teken van verkiezingen. Het termijn van 
Leontien Spohr en Sabine Goes is voorbij en zij stellen zich niet verkiesbaar. Een 
verkiezingsronde onder de ouders is gestart. Als de nieuwe leden bekend zijn, zullen 
de taken van voorzitter en secretaris verdeeld worden. Voor de personeelsgeleding 
is ook het termijn van Femke Akkermans voorbij. Zij heeft zich verkiesbaar gesteld. 
Binnen het team van de BMS is er een persoon die de plaats van Femke zal 
innemen, Suzan den Os. Femke Akkermans zal wel als vaste vertegenwoordiger van 
de BMS blijven deelnemen aan de GMR-vergaderingen.  
De MR-vergaderingen vonden ongeveer iedere 6 weken plaats. 
De notulen van deze vergaderingen zijn te raadplegen op de website van de BMS. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR), die bestaat uit een vertegenwoordiging van alle 29 scholen van de 
Laurentius Stichting. Femke Akkermans neemt namens de BMS  deel aan de GMR.  



Naast de wettelijk verplichte stukken komt elke vergadering de stand van zaken op 
de verschillende scholen kort aan de orde. Daarnaast zijn onder andere de volgende 
punten besproken: 

• jaarverslag 2018 

• AVG (privacywet) 

• werkverdelingsplan Laurentiusstichting 

• Meerjarig bestuur formatieplan 2019-2022 

• Lerarentekort  

• Aantrekken nieuwe leerkrachten 

• Het zichtbaar maken van de Stichting naar buiten toe 

Standaard MR-adviezen 
Standaard worden de volgende onderwerpen aan de MR voorgelegd in verband met 
de advies en instemmingsbevoegdheden van de MR. 
• Begroting 
• Schoolplan 
• Jaarplan 
• Jaarverslag (Boost, BMS en financieel) 
• Formatieplan/ Groepsbezetting 
• Veiligheidsplan BMS 

Personeel 
De MR wordt elke vergadering ingelicht over personele ontwikkelingen en het 
welbevinden van het personeel. Ook is het formatieplan besproken. 

In 2019 zijn de volgende personeelsleden aangenomen:  
• R. Smit, leerkracht 
• P. de Kok, leerkracht 
• L. Verstraaten, leerkracht         
• Tjarda Wensing, leerkrachtondersteuner 
• L. Lander, LIO stagiaire 
• L.Meevers-Scholte, leerkracht 
• L. Goris, leerkracht 
• Bianca van Zijl, leerkracht 

De volgende personeelsleden hebben afscheid genomen van de BMS: 
• Dhr. J. Zuydgeest (directeur) pensioen 
• J. van Leerdam, leerkracht 
• R. Barsatie, onderwijsassistent 
• M. Voncken-Ensink, leerkracht 

Gezonde voeding 
Dit onderwerp is ingebracht tijdens de jaarvergadering van 2017. In 2018 zijn 
uitgangspunten opgesteld en deze zijn in 2019 nogmaals besproken in de MR en het 
team. 
De MR en het team zijn het echter wel met elkaar eens dat de school hier een 
standpunt over in moet nemen. Een standpunt dat weliswaar niet als een wet hoeft 
worden nageleefd, maar wel het uitgangspunt moet zijn van handelen. 



De basis van deze uitgangspunten is dat de ouder in staat moet worden gesteld om 
verantwoordelijk te zijn voor het voedingspatroon van het eigen kind. Het kan dus 
niet zo zijn dat het kind bij thuiskomst al allemaal snoep en ongezonde dingen 
gegeten kan hebben. Maar er moet ook ruimte blijven voor iets lekkers als het feest 
is (en dan wordt hier geen kinderverjaardag bedoeld). Dit moet echter de 
uitzondering blijven. Zie verder bijlage 1. 

Ouderbetrokkenheid 
Zoals bekend houdt de MR zich bezig met het onderwerp Ouderbetrokkenheid. 

Onderzoek heeft herhaaldelijk uitgewezen dat een goede samenwerking tussen 
ouder en leerkracht erg belangrijk is voor het kind. Het gezamenlijke doel moet zijn: 
de ontwikkeling en het leren van kinderen te bevorderen en te zorgen dat een kind 
het beste uit zichzelf kan halen.  

Rapport  
In het kader van ouderbetrokkenheid is de vormgeving en de inhoud van het rapport 
ook een terugkerend agendapunt geweest. In dit proces heeft de oudergeleding van 
de MR onderzoek gedaan naar rapporten op andere scholen om ideeën en tips mee 
te kunnen nemen. Vanuit de klankgroep (ouders en MT leden) zijn ontwikkelpunten 
opgesteld: het cyclische proces van rapporteren, duidelijke beschrijving van de 
ontwikkeling van het kind en de mogelijkheid bieden van een eindgesprek.  

Zowel in de MR als in het team zijn deze punten regelmatig besproken en 
teruggekoppeld naar elkaar. Ook zijn er aanpassingen voorgesteld door de MR en 
die zijn ook grotendeels doorgevoerd. In februari 2019 is het rapport “nieuwe stijl” 
met de kinderen meegegeven.  (voor verduidelijking zie bijlage 2).  

Evaluatie startgesprek en aanpassing formulier 
Het formulier ter voorbereiding voor het startgesprek is vernieuwd.  

1. In de groepen 3 en 6 wordt een uitgebreide vragenlijst meegegeven, waarbij de 
vragen meer ingaan op talenten en interesses. 

2. In de overige groepen geeft de leerkracht een vragenlijst mee, waarbij de vragen 
en antwoorden een goede input geven voor het startgesprek. Dit formulier geeft 
meer ruimte aan de beschrijving van de ontwikkeling van het kind en de 
afspraken die leerkracht – kind - ouder maken voor het betreffende jaar.  

Strategisch beleidsplan Laurentius stichting en Schoolplan 
BMS 
De Laurentius Stichting heeft een nieuw strategisch beleidsplan (2019-2022) 
opgesteld. Hiertoe zijn zowel kinderen, ouders, leerkrachten als MR uitgenodigd om 
mee te denken. 
Bij het samenstellen van het schoolplan 2019-2023 van de BMS zijn de 
uitgangspunten van het SBP leidend geweest. In d MR is het schoolplan besproken 
en vervolgens vastgesteld.  
Het strategisch beleidsplan is te vinden op de site van de Laurentius stichting onder 
de button publicaties.  

Werving nieuwe directeur 
Vanaf januari 2019 is de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur verder 
opgepakt door de sollicitatiecommissie.  



De sollicitatiecommissie bestaat uit: 

• De Bouwcoördinatoren (Magda Barends en Marieke Hovenga) 

• De MR namens de personeelsgeleding (Anja Ris) 

• De MR namens de oudergeleding (Sabine Goes en Leontien Spohr) 

• De voorzitter CvB (Saskia Schenning) 

De afgelopen maanden zijn de onderstaande acties ondernomen: 

• Brievenselectie  

• Voorbereiding voor de sollicitatiegesprekken  

• 1e Gespreksronde  

• 2e Gespreksronde  

In maart 2019 heeft de voorzitter van College van Bestuur bekend gemaakt dat 
Dionne van der Helm-Wilmer per 1 augustus 2019 is benoemd tot directeur van de 
BMS.  

Rookvrije school 
Om de leerlingen een goed voorbeeld te geven heeft de MR gekozen voor “rookvrije 
zone” borden aan de hekken rond de school.  

Gebruik mobiele telefoon 
Het beleid is geactualiseerd en de afspraak is nu: geen telefoon gedurende de 
schooldag. Per groep is de afspraak gemaakt waar de telefoons bewaard worden.   

Onderwerpen voor de MR 
De MR heeft ook als doel om vaker en intensiever te communiceren. De MR kan 
haar achterban (naast communicatie in de nieuwsbrieven) vragen om mee te denken 
over een aantal onderwerpen. 
• Ideeën die je hebt over hoe het beter kan; 
• Iets dat je ergens anders gezien of gehoord hebt en wat wellicht ook een goed 

idee voor de BMS zou zijn; 
• Onderwerpen waar je je zorgen over maakt… 
• Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of 

leerkrachten worden besproken, maar zonder namen te noemen of schuldigen 
aan te wijzen, kan je wel je zorgen uitspreken over een situatie.  

Vragen die dit jaar vanuit de ouders zijn gekomen 
• Mobiele telefoons:  

• Rookvrije school  

• Meedenken en medewerking vragen/verlenen tijdens de Gouden Weken op 
school. 



Bijlage 1 

Uitgangspunten gezonde voeding op de BMS 
Voor alle onderstaande punten geldt, dat hier beargumenteerd van afgeweken kan worden, het zijn 
tenslotte uitgangspunten. 

School-brede activiteiten (bv sportdag, carnaval e.d.) 
• Uitgangspunt is dat het drinken van water de standaard is. Suikerhoudende 

dranken zijn de uitzondering. Zo is het niet logisch dat op sportdag limonade 
wordt geschonken.  

• Verder verzorgt de OR bij school-brede activiteiten gezonde traktaties. Bij 
feestelijke gelegenheden is er echter altijd ruimte voor iets speciaals (paaseitjes, 
een ijsje, etc).  

Klassikale activiteiten  
Voor klassikale activiteiten geldt het uitgangspunt dat de leerkrachten binnen school niet belonen met 
snoep. We dragen het gezonde beleid uit.  

NSO  
Uitgangspunten: 
• Op de NSO wordt niet getrakteerd, kinderen hebben dat in de klas al gedaan. 
• Als je dorst hebt drink je water of thee of melk. De NSO schenkt geen limonade.  
• Verder zal de NSO gezonde tussendoortjes zoals fruit, crackers met hartig beleg 

e.d. verzorgen.  

(overblijf) TSO, 10-uurtje  
Uitgangspunten: 
• Het is de verantwoordelijkheid van ouders wat kinderen mee krijgen naar school.   
• Kinderen delen het meegebrachte eten ip niet. Leerkrachten kunnen hier 

uiteraard niet op controleren maar kunnen dit uitgangspunt wel uitdragen.  
• De school zal ouders stimuleren om gezonde voeding mee te geven door middel 

van een rubriek in de schoolgids, nieuwsbrief e.d. 

Traktaties (voor leerlingen en leerkrachten) 
De school stimuleert gezonde en kleine/beperkte traktaties, echter.. elke ouder heeft zelf de 
verantwoordelijkheid wat hij/zij voor traktatie verzorgt. Trakteren is immers een speciaal moment voor 
het kind. 
Uitgangspunt is daarbij wel: 
• Mocht de traktatie niet gezond zijn dan spreekt de leerkracht af wat eventueel 

opgegeten kan worden op school. De rest gaat mee naar huis, waar de ouder 
van het ontvangende kind de keuze kan maken of zijn/haar kind de traktatie op 
mag eten. Ook kan het zijn dat de traktatie in zijn geheel mee naar huis wordt 
gegeven. Als het een gezonde traktatie is kan deze gelijk op school worden 
opgegeten. Dit laatste kan dan ook stimulerend werken om voor een gezonde 
traktatie te kiezen. Van belang is dat dit dus benadrukt wordt.  
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