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Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad schooljaar 2016-2017
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 8 à 10 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: Martha Pels en Lisette Schaapman.
De maximale zittingstermijn van MR-leden is twee keer een termijn van drie jaar. Aan het eind
van dit schooljaar heeft Martha haar termijn van drie jaar volgemaakt. Haar plaats zal na de
zomer worden ingenomen door Willem Lucas.
De directeur van de school, Pieter Gulickx, woont de MR-vergaderingen bij. Afgelopen
schooljaar heeft de MR negen 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?
Veel punten keren jaarlijks terug op de MR-agenda. Dit zijn onder andere: 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. Ook stemt de MR in met zowel de hoogte als de besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage.
Een bijzondere gebeurtenis dit schooljaar was de wisseling van de schooldirecteur. In het
najaar is volgens het gangbare proces een benoemingsadviescommissie (BAC)
samengesteld, bestaande uit twee leden van Salomo, twee teamleden van de Bosch en
Hovenschool en twee ouders. Na verscheidene gesprekken met de kandidaten heeft de BAC
vervolgens ingestemd met de aanstelling van Pieter Gulickx als directeur. Op 1 januari heeft

hij het stokje overgenomen van Caston Kroon. De MR heeft kennisgemaakt met zijn visie en
zijn concrete plannen voor de Bosch en Hovenschool. De uitvoering van deze plannen blijkt
een versnelling te zijn voor de ontwikkeling van de Bosch en Hovenschool. Hiermee blijft de
school bij de tijd, en vormt zij voor leerlingen en personeel een veilige en inspirerende plek om
te leren en te werken.
Speciale aandacht ging het afgelopen jaar uit naar de volgende onderwerpen:
 Protocol Medisch handelen. De directeur en de MR hebben in samenspraak bepaald waar
het protocol in moet voorzien als het gaat om onder meer de volgende zaken:
- het toedienen van een “eenvoudig” middel zoals paracetamol of azaron;
- het verstrekken van medicijnen op verzoek;
- het verrichten van medische handelingen (waaronder het toedienen van medicatie),
- leerlingen met allergie;
- EHBO en BHV.
Bij al deze onderwerpen is het van groot belang om in te zien dat er grenzen zijn aan de
zorgplicht van het onderwijskundig personeel, omdat zij ook (beroeps)aansprakelijkheid
hebben voor hun handelen.
 Veiligheidsprotocol incl. gedragsprotocol. Hierin is het handelen van de school vastgelegd
t.a.v. de veiligheid van leerlingen, ouders en leerkrachten. De diverse onderdelen hierin
zijn soms Salomobreed, en soms alleen specifiek voor onze school vastgelegd. Naast
fysieke veiligheid (bijvoorbeeld brandveiligheid, veiligheid van speeltoestellen) is ook
sociale veiligheid van groot belang. Belangrijk onderdeel van het veiligheidsprotocol is
daarom het gedragsprotocol; dit werd eerder het ‘pestprotocol’ genoemd. Hiertoe wordt
bijvoorbeeld de uitkomst van de vragenlijst ‘sociale veiligheid’ van de leerlingen van
groepen 5 t/m 8 meegenomen. Alle onderdelen van het Veiligheidsprotocol zijn
beoordeeld op werking en effectiviteit, besproken met de directeur en na eventuele
aanpassing goedgekeurd door de MR.
 Creëren van een extra lokaal. In verband met de twee groepen 3 die er volgend
schooljaar zullen zijn, is er een extra lokaal nodig. Het huidige computerlokaal zal hiertoe
worden verbouwd om aan de eisen van een schoollokaal te voldoen.
 Verkeersveiligheid rond de school. In samenspraak met de verkeersouder van de school
en de wethouder van verkeer heeft de MR samen met de directeur de verkeersveiligheid
rondom de school beoordeeld. Dit vond onder plaats in het kader van het initiatief van de
gemeente Heemstede om rondom alle scholen een eenduidige wegmarkering aan te
brengen om zo de veiligheid rondom alle Heemsteedse scholen te bevorderen.
 Schoolgids. Met de nieuwe weg die Pieter is ingeslagen was ook de schoolgids aan een
grondige herziening toe. Pieter heeft deze opgesteld en na een grondige review van de
MR konden we op 17 juli instemmen met deze nieuwe schoolgids.

Mocht u vragen hebben aan de MR of een opmerking willen maken, dan kunt u hiervoor
terecht bij de MR-leden. 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 2017, namens de MR,
Robbert Schravendijk
Ton Hubregtse
Wieger ten Have
Martha Pels
Lisette Schaapman

