
Kort jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) Obs De Lindt Stiphout 
Periode: januari 2018 t/m december 2018 
 
Dit verslag is geschreven om een aantal gebeurtenissen van de afgelopen periode, in relatie tot de 
MR, te benoemen. Het zijn voornamelijk de bijzondere gebeurtenissen, waarbij de reguliere (jaarlijks 
terugkerende) activiteiten niet extra beschreven zijn. 
 
Lid MR vertegenwoordiging leerkrachten 
Dorry Dings (notulist) 
Yvonne van Hoof (secretaris) 
Ellen Eggen (algemeen lid / info GMR) 
 
Lid MR vertegenwoordiging ouders 
Trina Mennen (penningmeester) 
Cindy van Oorschot (vicevoorzitter) 
Patrique Dankers (voorzitter) 
 
Aanwezig namens directie 
De directie van de Lindt is altijd aanwezig bij MR vergaderingen, zodat er geen tijd verloren gaat of 
ruis ontstaat door communicatie achteraf. Dit wordt als prettig ervaren. 
 
Bijzonderheden 
 
Afscheid oude en installeren nieuwe directeur Lindt 
In 2018 heeft de huidige directeur van OBS De Lindt, Rene Luytelaar, aangekondigd aan het einde van 
het schooljaar 2017-2018 afscheid te nemen van de Lindt om te genieten van een (vervroegd) 
pensioen. Een afvaardiging van de  MR is betrokken geweest bij de selectie van een nieuwe directeur. 
Er is een nieuwe directeur, al werkzaam binnen Stichting OBSH, geselecteerd. In augustus 2018 is 
Harold Donkers geïnstalleerd. Tijdens een reguliere MR vergadering is nader kennis gemaakt en 
aangegeven waar OBS De Lindt belang aan hecht. 
 
Leden herkiesbaar 
In 2018 waren twee leden van de MR aftredend en hierkiesbaar; een ouderlid en een leerkracht-lid. 
Er is een oproep in de nieuwsbrief en binnen het team gedaan, met de vraag of iemand zich 
kandidaat wil stellen. Hierop hebben zich geen kandidaten gemeld, waarna de termijn van de 
herkiesbare leden verlengd is. 
 
Statuten Kinderraad 
In 2018 zijn de statuten van de Kinderraad herzien. De MR heeft kennis genomen van de wijzigingen. 
 
30 jaar de Lindt 
In 2019 bestaat OBS De Lindt 30 jaar. In dit kader is er een werkgroep opgezet, die zich met 
voorbereidingen bezighoudt. De MR participeert in deze werkgroep. 
 
Veiligheid 
Omdat Lela voortaan enkele ruimtes gebruikt, is het veiligheidsplan van de school gedeeltelijk 
vernieuwd. De MR is betrokken geweest bij dit proces. 
 
Schoolplein  
Al enige tijd staat de vernieuwing van het schoolplein van de Lindt op de agenda van de Lindt. In 
2018 is een financiële ondersteuning toegezegd door de gemeente, de Rabobank en Stichting OBSH. 
De MR is in 2018 regelmatig met de gemeente in overleg gegaan, maar ook met diverse betrokken 



partijen zoals de Fanfare, de ouderenbond (KBP), de ondernemersvereniging, de Ark en diverse 
buurtbewoners. 
 
Schoolondersteuningsplan (SOP)  
De interne begeleiding (IB) van OBS De Lindt heeft het schoolondersteuningsplan (SOP) geüpdatet. 
De MR is over deze wijzigingen geïnformeerd en de MR heeft haar goedkeuring gegeven. 
 
Formatie 
Er wordt ieder jaar, op basis van het leerlingenaantal bepaald welke formatie (hoeveel arbeids-
krachten) verantwoord zijn om in te zetten in relatie tot de begroting. De MR is betrokken bij dit 
proces. Voor schooljaar 2018/2019 is er een krimp in leerlingen, wat leidt tot minder formatie-
plaatsen. Het bestuur van OBS Helmond heeft besloten de formatie, ondanks de krimp, voor OBS De 
Lindt te handhaven voor het schooljaar 2018/2019. 
 
Begroting 
De directie van OBS De Lindt stelt jaarlijks een begroting vast voor de middelen die de school 
aanschaft en inzet ter ondersteuning van leerkrachten. De MR heeft eind 2018 kennisgenomen van 
een grotere begrote uitgave voor onder andere meubilair en ICT middelen. 
 
Level/Up-klas 
OBS De Lindt heeft, onder supervisie van bestuurder Hans Fuchs, een voltijds groep voor 
hoogbegaafde kinderen opgezet. De MR van de Lindt is bij de opstart hiervan geïnformeerd. Enige 
tijd na de oprichting zijn er binnen de MR enkele kritische vragen over de werking gesteld aan de 
directie. 
 
Bijscholing 
Periodiek zijn er cursussen beschikbaar voor MR-Leden. In 2018 werden enkele basiscursussen 
georganiseerd vanuit een andere school binnen Stichting OBS Helmond. Er is vanuit MR De Lindt 
gekozen om niet aan te sluiten, totdat er weer wat verdiepende cursussen opgestart worden. 
 
Vrijwillige bijdrage  
De Vrijwillige bijdrage die ouders voor hun kind doen, heeft in 2018 een nieuwe naam gekregen en 
gaat voortaan “Activiteiten bijdrage” heten. De bijdrage blijft vrijwillig, maar het is hiermee 
duidelijker waar de gelden voor ingezet worden en de verwachting is dat het percentage ouders wat 
meebetaalt hoger is. 
 
Schoolgids 
Er zijn enkele aanpassingen geweest in de schoolgids. De MR is betrokken geweest bij de wijzigingen 
en heeft hier goedkeuring aan gegeven. 
 
Snoep- en traktatiebeleid 
De MR is in 2018 betrokken geweest bij een update van het snoep- en traktatiebeleid voor de school. 
 
Etentje 
De MR heeft genoten van haar jaarlijkse etentje, waar naast informeel samenzijn ook vergaderd is. 
 
  


