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Schooljaar 2019-2020:                                                                                                                   

Het is bijna zover…de zomervakantie gaat (bijna) van start. Dit bijzondere afgelopen 

schooljaar, waar al veel over geschreven is, lijkt weer voorbij gevlogen te zijn.  

 

Wij, team de Vonder, wensen jullie allemaal een hele fijne, welverdiende vakantie toe. 
Zorg goed voor jezelf en tot over 6 weken (los van groep 8 dan hé…)! 

 

 

 
 

 

 

 

MR-Jaarverslag 2019-2020                                                                                               

Beste mensen, 

Mijn eerste schooljaar als voorzitter van de Medezeggenschapsraad van De Vonder zit 

erop. En wat een schooljaar was dat… 

Een jaar dat overheerst werd door COVID-19 en wat de normale gang van zaken 

behoorlijk overhoop heeft gehaald. 



Toch kan ik vanuit de MR terugkijken op een goed jaar, omdat er een aantal stappen zijn 

gemaakt die m.i. zullen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 

binnen de Vonder. 

Door dit schrijven wil ik jullie (op hoofdlijnen) informeren over wat de MR het afgelopen 

jaar bezig gehouden heeft en een inkijk bieden in het functioneren van de MR. Is dit een 

perfect jaarverslag? Waarschijnlijk niet, maar een begin is gemaakt met de ambitie om 

dit jaarlijks te doen en te vervolmaken waar mogelijk/nodig, zodat iedereen zich een 

beeld kan vormen over de onderwerpen waarover de Medezeggenschapsraad zich 

gedurende het jaar gebogen heeft. 

De MR is dit schooljaar 7 keer formeel bijeengekomen, te weten op: 

10-09-2019, 22-10-2019, 07-01-2020, 11-02-2020, 09-04-2020 (video conference), 02-

06-2020 (met inachtname RIVM richtlijnen), 23-06-2020 (met inachtname RIVM 

richtlijnen). 

Daarnaast is de MR gedurende de COVID-19 sluiting en bij het weder-opstarten van de 

school periodiek geïnformeerd over de gang van zaken en voorgenomen maatregelen 

door de school. Tevens heeft informeel overleg met de MR plaatsgevonden voor de 

gedeeltelijke opening van de school, om vragen te stellen, zorgen te delen en informatie 

uit te wisselen. 

De volgende zaken zijn voor advies binnen de MR gepasseerd: 

- De Vonder schoolplan 2019-2023 

- Jaarplan De Vonder 2019-2020 

- Personele bezetting 2020-2021 

- Overblijven in eigen beheer 

Daarnaast hebben we ook enkele (voornamelijk) praktische zaken behandeld, zoals: 

- Verplaatsen hekwerk uitrit bij de Brandweer 

- Actualisatie website 

- Opknappen/verbeteren speelplaats kleuters 

Een rode draad binnen de MR dit schooljaar is (wederom) het dossier Klimaat beheersing 

binnen de Vonder geweest. Binnen dit dossier hebben we niet enkel te maken met ‘onze’ 

school de Vonder (als gebruiker), maar ook met Stichting BOOM (waar de Vonder onder 

valt), de gemeente Oisterwijk (eigenaar van het gebouw) en een beheersstichting 

(verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw). Als ik dit teruglees krijg ik al 

kriebels van de bureaucratische omvang van het verhaal, maar dit is wel het 

krachtenveld waar we hier mee te maken hebben en waar we in grote mate van 

afhankelijk zijn. 

Dat wil echter niet zeggen dat we niets kunnen doen om te proberen het schoolklimaat in 

de tussentijd waar mogelijk te optimaliseren voor de leerlingen en het team. Hierdoor is 

het Hitteplan en het tropenrooster ontstaan. We beseffen terdege dat deze maatregelen 

niet tot ieders tevredenheid zijn, maar -waar dit past binnen de wettelijke normen voor 

onderwijstijd- wel in het belang van het welzijn van de kinderen. Daarnaast hebben we 



de schooldirectie opdracht gegeven deze problematiek ook mee te nemen bij de 

herinrichting van het schoolplein (kiss & ride zone), omdat hier volgens ons ook nog 

mogelijkheden zijn die bijdragen aan een oplossing maar los staan van de bureaucratie 

die ik eerder noemde. 

Daarnaast heeft de MR ook kritisch naar zichzelf gekeken en hebben we het MR 

reglement nieuw leven ingeblazen en is er een planning gemaakt met daarop de vaste, 

terugkerende onderwerpen voor volgend schooljaar. Een dergelijke planning zal ons gaan 

helpen om als MR strakker, efficiënter en pro-actiever te kunnen werken. 

Samenstelling: 

De MR heeft het jaar afgesloten met het afscheid van Nanette van Beers – Lapien en 

Anne Rasenberg als zittende leden. De opvolging van Nanette wordt verzorgd door Lilijan 

van Boxtel (die dit jaar als toehoorder is aangeschoven) en de opvolging van Anne wordt 

verzorgd door Lennart van Cadsand. 

Verkiezingen: 

In het schooljaar 2020-2021 zal er ook weer een verkiezing plaatsvinden voor een MR lid 

vanuit de oudergeleding. Nadere informatie volgt zodra hier meer over bekend is. 

Hopelijk heb ik hiermee enig inzicht kunnen bieden in de activiteiten van afgelopen jaar. 

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe. 

Wiljon Brouwers 

Voorzitter MR 

 

Honk- Soft- en BeeBall Roef!                                                                                                          

In verband met de corona en het mooie weer werd er buiten gym gegeven, op de velden 

van Roef!. Als HSB Roef! gaven we tijdens gymlessen soms ook honk- en softbal les. En 

zo ook op donderdag 28 mei hebben de kinderen die die dag gym hadden les van ons 

gehad. Ze hebben van de batting tee geslagen, vangballen gemaakt met ballen uit de 

slagmachine en natuurlijk een partijtje honkbal/softbal gespeeld. Op dinsdag 16 juni 

heeft Judith van HSB Roef! nog een dagje les geven. Ook dit was weer erg leuk, de 

kinderen waren weer erg enthousiast. 

Als je honk/softbal leuk vind en je wil een keer een echte honk- of softbaltraining mee 

doen stuur dan een mailtje naar anniehekker1960@gmail.com 

In de zomervakantie blijven we doortrainen, dan organiseren we inlooptrainingen op 

iedere maandag. Om 18:15u verzamelen op het Roef! veld. We maken dan teams van de 

kinderen die aanwezig zijn en starten om 18:30u tot 19:30u met een of meerdere 

wedstrijdjes honk/softbal. Dit is voor kinderen van de basisschool voor leden en niet 

leden. Je kunt ook meer informatie over ons vinden op 

https://www.svroef.nl/clubHSBroef_nieuwesite.php 

Ik wens iedereen een fijne vakantie en blijf gezond. 

Groetjes Annie Hekker,                                                                                                    

HSB Roef! 



Koelkasten                                                                                                                        

Na de zomervakantie zal er op ieder leerplein een grote koelkast staan. Deze gaan we 

gebruiken om de fruit- en lunchspullen van onze leerlingen koel te bewaren. Per groep 

zijn er bakken beschikbaar waarin die spullen ’s-morgens verzameld kunnen worden. Op 

deze manier blijft het ‘eten en drinken’ van onze leerlingen lekker fris. 

 

 

Zomerlezen                                                                                                                             

Alle groepen 3-4-5 hebben bezoek gehad van onze leescoördinator, juf Brigitte.                  

Samen met de kinderen hebben we de app van de vakantiebieb bekeken. De instructie 

en aanwijzingen staan in de brief, die de kinderen hebben meegekregen. 

Heel veel leesplezier en een fijne vakantie,                                                                                

juf Brigitte 

 

 

Groet,                                                                                                                                          

Team BS de Vonder 


