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MR jaarverslag 2016 – 2017  
 

 
Dit verslag is een verkorte weergave van de betrokkenheid van de MR bij de besluitvorming, 

beleidsplannen etc. voor het schooljaar 2016-2017. 

 
Algemeen 

Aan de Hendrik Boogaardschool, locatie Sportlaan (verder te noemen HBS) is een MR verbonden. In 
de MR zitten vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders. De taak van de MR is om mee te praten 

over een aantal zaken binnen het onderwijs in het algemeen en die van de HBS in het bijzonder. Met 
betrekking tot bepaalde onderwerpen wordt de MR alleen gekend, over andere onderwerpen wordt 

haar advies ingewonnen en weer andere onderwerpen vereisen de instemming van de MR. 

 
Samenstelling Medezeggenschapsraad 

De MR-leden tijdens dit verslagjaar: 
 

Namens de leerkrachten (personeelsgeleding): 

Yolanda Schaap  
Sabine Boers  

 
Namens de ouders (oudergeleding):  

Anjo Booda  
Mariska van Dam 

Mathijs van Gucht (voorzitter) 

Mirjam Vancrayelynghe 
Robin Verheijen 

Karin van Wijngaarden (secretaris) 
 

4 leden zijn in 2013 aangetreden en herkozen in 2017 (Yolanda, Sabine, Anjo en Mathijs). 3 leden zijn 

in 2016 aangetreden (Mariska, Robin en Karin), waarvan 1 eind 2016 is afgetreden (Robin) en 1 aan 
het begin van het nieuwe schooljaar 2017-2018 (Mariska). 1 lid is in 2017 aangetreden (Mirjam).  

 
Vergaderfrequentie 

Tijdens dit verslagjaar zijn de MR-leden 7 keer officieel bij elkaar geweest. Daarnaast is er in het 

kader van de nieuwe huisvesting een aantal keer overleg geweest met (de MR van) de Bron en de 
Montessori. 

 
Belangstellenden kunnen de notulen van deze officiële vergaderingen opvragen bij de secretaris van 

de MR.  
 

 

Herkenbaarheid MR  
Na iedere vergadering heeft de MR een kort verslag uitgebracht in het Weetjeweekje, de nieuwsbrief 

van de HBS. 
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Vergaderonderwerpen verslagjaar 

• Aanschaf nieuw meubilair  

• Activiteitenbijdrage  

• Begroting  

• Continurooster 

• Formatie 2017-2018 

• Huisregels 

• Huisvesting en nieuwbouw 

• Incidentenregistratie 

• Jaarkatern 2016-2017 

• Pluskinderen 

• Schoolgids 2017-2018 

• Veiligheidsaspecten (RIE) 

• Vakantierooster 2017-2018 

• Voortgang jaarplan 

• Voortgang tussenschoolse opvang 
 

 
Financieel verslag 

De MR heeft een budget van € 250 per jaar voor o.a. scholing. Vanuit kostenoverweging is er voor 

gekozen om het administratiekantoor de rekening te laten beheren. Er zijn dit jaar paar kleine  
uitgaven geweest. De MR heeft besloten het overgebleven budget te doneren aan school ten behoeve 

van de aanschaf van tablets voor schoolgebruik. 
 

Nawoord 

De MR is in september 2016 enthousiast verder gegaan met haar taak en heeft er in januari 1 nieuw 
lid bij gekregen. De MR heeft dit schooljaar een diversiteit aan onderwerpen besproken en getracht zo 

goed mogelijk de achterban, leerkrachten en ouders, te vertegenwoordigen. Qua onderwerp was 
vooral de (nieuwe) huisvesting zeer dominant aanwezig op de agenda. We hebben hierbij veel ruimte 

van het bestuur gekregen.  
De MR zal in haar huidige samenstelling, gedurende het komende schooljaar, wederom enthousiast en 

positief kritisch haar taken uit blijven voeren! 

 
 

Namens de gehele MR,  
 

Hellevoetsluis, oktober 2017 

 
 

 
 

M. van Gucht, voorzitter 


