
Jaarverslag MR van BS De Vijf Eiken schooljaar 2018-2019 
 
De volgende leden hadden zitting in de MR: 
Namens de ouders:   Namens het personeel: 
Claudia van Diepen (voorzitter)   Amy van Beers (secretaris) 
Ton de Soet    Karin Leeggangers (secretaris) 
Joris van Schilt    Sven van Roij 
 
Begroting OR 
In het begin van het schooljaar hebben we gekeken naar de begroting en de ouderbijdrage van de OR 
en deze goedgekeurd. Bedrag blijft ongewijzigd. 
 
Gehouden enquêtes 
Net voor de zomervakantie is er een enquête gehouden onder de ouders over de schooltijden. Deze 
resultaten zijn besproken. De respons was slechts 51%. Hierdoor is het onderzoek niet representatief 
genoeg om een conclusie uit te trekken. Over +/- 5 jaar wordt hier weer naar gekeken. 
Tijdens de 10 minutengesprekken is er een enquête gehouden over de communicatie vanuit school. 
Enquête, heel veel ouders hebben deze ingevuld. Er zijn veel positieve reacties gekomen en ook een 
aantal goede tips. Deze zijn doorgenomen en worden in meerdere werkgroepen opgepakt en verder 
uitgewerkt. 
 
IKC (Integraal Kind Centrum) 
Er is een nauwere samenwerking met Humanitas opgezet, met als uiteindelijk doel een echt IKC te 
worden. Na de kerst is er een activiteiten groep opgestart waar zowel de oudste peuters van 
Humanitas als de kleuters van de Vijf Eiken aan kunnen meedoen. Het doel van deze samenwerking 
is om bij ieder kind aan te kunnen sluiten in de ontwikkeling. 
 
Bewegend leren 
Hierover is meerdere malen gesproken om dit tijdens het reguliere onderwijs aandacht aan te geven. 
Voor het schooljaar 2019-2020 wordt hier een werkgroep voor ingericht. Er gaat ook een gesprek 
plaats vinden met de gemeente om hiervoor ook eventueel een buurtsportcoach bij te betrekken. 
 
Overblijf 
Tijdens het begin van het schooljaar is er veel wisseling geweest van locatiecoördinator en overblijf 
vrijwilligers. Kinderstralen is hier op aan gesproken en tijdens het schooljaar is er enige verbetering 
zichtbaar geworden. Het overblijven blijft een punt van aandacht. 
 
Verkeerveiligheid 
De wijk waarin de school staat wordt geheel ingericht als 30 km zone. Dit is een mooi moment om als 
school de verkeerssituatie rondom school te bekijken en evt. wensen kenbaar te maken zodat deze 
misschien kunnen worden meegenomen met het herinrichten van de wijk. De verkeerscommissie 
heeft dit opgepakt samen met enkele leden vanuit de MR en fietsersbond. Volgende jaar krijgt dit 
een vervolg. 
 
Formatie 
Deze hebben we goed gekeurd. 
 
Samenstelling MR volgend schooljaar 
Het termijn van Claudia loopt af en zij gaat de MR verlaten. Tijdens de enquête hebben zich 
meerdere ouders aangemeld. Bij navraag bleef er 1 ouder over en die neemt vanaf volgend 
schooljaar zitting in de MR. Haar naam is Fieke van Poppel. 



Bij de kleerkrachten lopen diverse termijnen af, of er nieuwe leerkrachten zittingen nemen in de MR 
is bij het schrijven van dit jaarverslag nog niet bekend. 
 
Ambities schooljaar 2017-2018 

• Communicatie vanuit MR naar ouders, nieuwsbrieven hiervoor blijven gebruiken! 

• Gelegenheden zoals ouderavonden gebruiken om ouders te betrekken bij de school en  
eventueel in gesprek te gaan met hen. 

• Samen vergaderen met Anspach school te Dongen. 
 

 
 
Juni 2019, 
Claudia van Diepen 
Voorzitter MR 


