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Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad schooljaar 2017-2018  

 

Met dit jaarverslag informeert de Medezeggenschapsraad (MR) de ouders en het personeel 

van de Bosch en Hovenschool over de volgende onderwerpen: Wat is de MR? Wie hebben 

zitting in de MR? En met welke onderwerpen heeft de MR zich het afgelopen schooljaar bezig 

gehouden?  

 

Wat is de MR? 

De MR vertegenwoordigt zowel de ouders als de medewerkers van de Bosch en Hovenschool. 

Ze bestaat uit drie ouders van leerlingen (de oudergeleding) en twee leerkrachten van de 

school (de personeelsgeleding). De MR komt 7 à 9 keer per jaar bijeen om verschillende 

onderwerpen die de school en het onderwijs aangaan, te bespreken. Het gaat bijvoorbeeld 

over personeelsbeleid, onderwijsbeleid, financieel beleid, schoolplan, veiligheidsplan, 

schoolgids, vakantierooster, schooltijden, huisvesting, en hoogte van de ouderbijdrage. De MR 

heeft op grond van de wet voor een aantal onderwerpen instemmings- of adviesbevoegdheid. 

De schoolleiding betrekt de MR bij dit soort onderwerpen alvorens zij definitieve besluiten 

neemt. De MR kan ook ongevraagd advies uitbrengen. De rol van de MR varieert dus van 

meedenken tot het kritisch volgen van het beleid van de school(leiding). 

 

Wie hebben zitting in de MR? 

De MR bestond dit schooljaar uit twee leerkrachten en drie ouders. De ouderleden waren dit 

schooljaar: Robbert Schravendijk (voorzitter), Ton Hubregtse, en Wieger ten Have. De 

leerkrachten waren: Willem Lucas en Lisette Schaapman. 

  

De maximale zittingstermijn van MR-leden is twee keer een termijn van drie jaar. Aan het eind 

van dit schooljaar hebben zowel Robbert als Lisette hun termijn volgemaakt. De plaats van 

Lisette Schaapman zal na de zomer worden ingenomen door Lisa Schrijver. De plaats van 

Robbert Schravendijk wordt ingenomen door Sander Kranenburg. Ton Hubregtse neemt het 

voorzittersstokje over van Robbert Schravendijk.  

 

De directeur van de school, Pieter Gulickx, woonde de MR-vergaderingen bij. Afgelopen 

schooljaar heeft de MR zeven keer vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar; de notulen 

kunnen opgevraagd worden bij de directeur. 

 

Met welke onderwerpen heeft de MR zich het afgelopen schooljaar bezig gehouden? 

Allereerst met de jaarlijks terugkerende onderwerpen: het jaarplan, de begroting, het 

formatieplan (welke groepen worden er komend schooljaar gevormd en welke leerkracht staat 

komend schooljaar voor welke groep), het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar, de tekst 

van de schoolgids en de tekst van het jaarverslag van de Bosch en Hovenschool, en het 

vaststellen van zowel de hoogte als de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast 

heeft de MR advies gegeven over het zorgplan en desgevraagd de nieuwe inrichting van de 

cyclus van ouder-kind-gesprekken beoordeeld (met als uitkomst een positieve beoordeling). 

 

De MR heeft geregeld contact gehad met de GMR (Gemeenschappelijke MR van Salomo; hier 

is de medezeggenschap op bovenschools niveau geregeld). Hier is onder meer gesproken 



over de onderwijsstakingen en de voorgenomen fusie van Salomo met de Sint Bavo tot een 

nieuw en groter schoolbestuur. 

 

Mocht u vragen hebben aan de MR of een opmerking willen maken, dan kunt u hiervoor 

terecht bij de MR-leden. U kunt hen aanspreken op het schoolplein, maar u kunt de MR ook 

mailen: mr@boschenhovenschool.nl. Voor meer informatie over de MR kunt u ook op de 

website kijken: http://boschenhovenschool.nl/mr/. 

 

Een fijne vakantie gewenst namens de MR. 

 

Juli 2018,  

 

De MR 2017 – 2018: 

Robbert Schravendijk 

Ton Hubregtse 

Wieger ten Have 

Willem Lucas 

Lisette Schaapman 

mailto:mr@boschenhovenschool.nl
http://boschenhovenschool.nl/mr/

