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Samenstelling medezeggenschapsraad  

De medezeggenschapsraad heeft de volgende leden: 

Oudergeleding 

• Karin van Ooijen (voorzitter) 

• Harry van Bolhuis (communicatie) 

• Joyce Devilée, begin schooljaar 2017/2018 vervangen door: 

• Marco Kreuger 

Personeelsgeleding 

• Pauline van der Zant 

• Michiel Blok 

• Martijn Verkaar, begin schooljaar 2017/2018 vervangen door: 

• Lotte van der Biezen 

Frequentie 

De MR vergadert in principe maandelijks, tenzij er meer dan 1 lid van de ouderge-

leding of meer dan 1 lid van de leerkrachtgeleding de vergadering kan bijwonen.  

Behandelde onderwerpen 

In het formulier dat als bijlage bij dit jaarverslag is opgenomen hebben zijn de on-

derwerpen opgenomen waarop advies of instemming is gevraagd door het be-

stuur of de directeur van onze school namens het bestuur. Achter elk onderwerp 

is aangegeven of daarop al dan niet instemming is verleend en of er positief of ne-

gatief is geadviseerd. 

In de bespreking van die onderwerpen tijdens onze vergaderingen is het volgende 

besproken: 

Vervangen volledige MR/Huishoudelijk reglement 

In november 2016 is de volledige MR vervangen, afgezien van 1 ouder. Er heeft 

geen actieve overdracht plaatsgevonden vanuit de vorige MR. Omdat er bijna een 

volledig nieuwe MR was, is er relatief veel tijd gaan zitten in het maken van af-

spraken over communicatie en agendadata. Door middel van het opstellen van 

een Huishoudelijk Reglement zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt. Ook is 

een duidelijke taakverdeling gemaakt tussen de voorzitter, vice-voorzitter, secre-

taris en lid met communicatieve taken. Alle MR leden hebben een training ge-

volgd. 
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Planning  

Er is aan de hand het jaarverslag/activiteitenschema een planning gemaakt. Aan 

de hand hiervan houdt de MR regie over de termijn van het aanleveren van di-

verse stukken vanuit de directie van De Brug. Dit blijft wel een aandachtspunt. 

Contact GMR  

In februari 2017 is er een bijeenkomst geweest voor alle MR leden in combinatie 

met de GMR. Hierin is uitleg gegeven over wijzigingen in wet- en regelgeving. De 

MR houdt in de gaten wanneer de termijn van de huidige vertegenwoordiging in 

de GMR ophoudt om daarna te beslissen over de vertegenwoordiging. De commu-

nicatie tussen MR/GMR is een aandachtspunt. 

Doelen MR 

De bedoeling vanuit voornoemde bijeenkomst was ook om te werken aan een 

plan van aanpak, eigen doelstellingen vanuit de MR. Dit is bij de MR van De Brug 

nog niet verder uitgewerkt, omdat het opstarten, de samenwerking en de regu-

liere punten prioriteit hadden. 

Jaarlijkse punten 

Gedurende het jaar heeft de MR zich gebogen over zaken als: de schoolgids, het 

jaarverslag, de verdeling van vakantie en studiedagen, formatieplan, activiteiten-

plan enzovoort. 

Punt vanuit leerlingenraad 

Vanuit de leerlingenraad is het verzoek aan de MR gedaan om een standpunt in te 

nemen over het rookbeleid op en rondom het schoolplein. Dit is opgepakt. Er is 

inmiddels een rookgedeelte gecreëerd, uit het zicht van de leerlingen. 

 

Overleg met bestuur 

DE MR heeft bij iedere vergadering in principe ook overleg met het bestuur (direc-

teur Arjen van Genderen). De bestuurder woont steeds een gedeelte van de MR 

vergadering bij. De onderwerpen die hierboven genoemd zijn, zijn allen bespro-

ken met het bestuur.  
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Professionalisering 

Om de deskundigheid binnen de MR te vergroten zijn de volgende scholingen ge-

volgd door leden van de MR: 

MR Startcursus  

Maand Onderwerp Advies of Instemming Opvragen op? Ontvan-

gen? 

SVZ? 

januari      

februari      

maart Toelichting fi-

nanciële afre-

kening 

Advies  eind februari   

april bestuursfor-

matieplan 

Instemming GMR Info vragen 

GMR? 

  

mei Jaarplan Advies Half maart    

 schoolforma-

tieplan 

Instemming (MR of 

GMR?) 

   

juni Schoolgids Instemming Half april   

      

juli Bestuur zendt 

het jaarverslag 

van de MR ter 

kennisneming 

aan het be-

stuur. 

    

augustus Jaarverslag Advies Half juni   

septem-

ber 

Veiligheids-

plan 

Instemming Half juli   

oktober Jaarbegroting 

en meerjaar-

begroting 

Advies Half augustus   

novem-

ber 

     

decem-

ber 
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MR start-

cursus 

Novem-

ber 2016 

Michiel 

Blok 

Martijn 

Verkaar 

Karin van 

Ooijen 

Harry van Bolhuis 

Joyce Devilée 

Ondersteuning 

De MR heeft zich bij de werkzaamheden laten ondersteunen door: 

 

Hiervan is in het jaar 2016/2017 geen sprake geweest.  

 

Bijlage: planning vanuit schema 

 

      

      

      

      

      

      

      

      


