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Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019
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 ouders als medewerkers van de Bosch en Hovenschool en
bestaat uit ouders van leerlingen (de oudergeleding) en leerkrachten van de school (de
personeelsgeleding). De MR komt periodiek bijeen om verschillende onderwerpen die de
school en het onderwijs aangaan, te bespreken. Het gaat bijvoorbeeld over personeelsbeleid,
onderwijsbeleid, financieel beleid, schoolplan, veiligheidsplan, nascholing, 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 leerkrachten waren
Willem Lucas en Lisa Schrijver; de ouderleden waren Ton Hubregtse (voorzitter), Wieger ten
Have en Sander Kranenburg. In het kader van de continuïteit van de MR is besloten om een
derde ouder als lid in de MR toe te laten, waarbij het laatst toegetreden lid geen formeel
stemrecht heeft.
De directeur van de school, Pieter Gulickx, woonde 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 beziggehouden?
Allereerst met de jaarlijks terugkerende onderwerpen: het jaarplan, de begroting, het
formatieplan (welke groepen worden er komend schooljaar gevormd, hoe en waar worden de
leerkrachten ingezet; de MR heeft geen inspraak in de personele invulling van groepen), het
nascholingsplan, werkverdelingsplan en vakantierooster voor het nieuwe schooljaar, de tekst
van de schoolgids en het vaststellen van zowel de hoogte als de besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage.
Daarnaast heeft de MR bijgedragen aan de totstandkoming van het schoolplan 2019–2023,
waarna zij ingestemd heeft met het plan. De input voor dit plan kwam onder meer uit de
leerling- en oudertevredenheidspeiling en de audit die in november hebben plaatsgevonden;
deze zijn dan ook uitvoerig besproken met de MR.
Vorig schooljaar werden de ouders en de MR’en binnen Salomo voor het eerst gekend in het
voornemen van Salomo en Sint Bavo om te fuseren. Ook dit schooljaar heeft de MR dit proces

op de voet gevolgd. Waar zij dat nodig achtte, heeft zij heeft haar mening gegeven aan de
GMR (= Gemeenschappelijke MR: medezeggenschap op bovenschools niveau). Verder zijn
de ouderleden van de MR in januari naar een informatiebijeenkomst en ouderraadpleging over
de fusie geweest.
Het gemeentelijke huisvestingsplan voor de Heemsteedse schoolgebouwen laat zien dat de
gemeente de komende 5 tot 10 jaar een renovatie van de Bosch en Hovenschool voorziet. Dit
is voor de MR aanleiding geweest om goed te kijken naar wat mogelijke implicaties voor onze
school zijn, bijvoorbeeld voor het gebouw zelf, het gebruik ervan, het schoolplein en de
onderhoudscyclus die Salomo zelf voor onze school heeft. Op dit moment is er nog niet veel
duidelijk over de exacte tijdlijn die de gemeente hierin wil volgen. De gemeenteraad neemt hier
naar verwachting in december 2019 een besluit over. De MR houdt ontwikkelingen goed in de
gaten.
Nadat uit de tevredenheidspeilingen van november duidelijk werd dat een vernieuwing van het
schoolplein gewenst is, heeft de MR onderzocht hoe e.e.a. te realiseren is. Plannen worden nu
gemaakt en uitgewerkt door een groep ouders en leerkrachten, waarbij ook de leerlingenraad
is betrokken. De Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool heeft toegezegd een deel
van de financiële invulling voor haar rekening te nemen, evenals de school zelf. Daarnaast
hebben de leerlingen via een sponsorloop geld ingezameld.
Mocht u vragen hebben aan de MR of een opmerking willen maken, dan kunt u hiervoor
terecht bij de MR-leden. U kunt ze 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.
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