
Jaarverslag schoolseizoen 2018-2019 van de 

Medezeggenschapsraad van de Hervormde School 

Samenstelling MR: 2018-2019: 

 

Oudergeleding: 

• Joke Janssen (penningmeester) 

• Anton van Eck (voorzitter) 

Personeelsgeleding: 

• Niesje van Wendel de Joode 

• Margriet van Vreeswijk (secretaris en ook GMR-lid) 

De MR wil u door middel van dit jaarverslag op de hoogte brengen van zaken die in 

het afgelopen schoolseizoen aan de orde zijn gekomen. 

Er waren dit jaar drie MR vergaderingen en acht GMR vergaderingen. 

 

Jaarverslag GMR SSBB schooljaar 2018-2019 

In het jaar 2018/2019 hebben we 8 vergaderingen gehad. Daarin hebben we de 

volgende punten besproken: 

• Zichtbaarheid GMR website 

• Procesbewaking en continuïteit voortgang algemeen bestuur 

• Professionalisering GMR 

• Startdatum aanstelling nieuwe leerkrachten begin schooljaar 

• Begroting 

• Nascholing personeel onder schooltijd 

• Taakbeleid plus L11-functies 

• Overbenoemingen binnen SSBB 

• AVG en FG 

• Vacature personeelsgeleding Randwijk 

• Zittingstermijn GMR lidmaatschap 

• Beleid en protocollen 

• Aantrekkelijk werkgeverschap SSBB 

• Werkverdelingsplan 

• Rie 

• Integraal beleidsplan (IBP) 

• Vergaderrooster 2019-2020 D.V.  

 

 

 



We hebben dit jaar drie MR vergaderingen gehad. Op de laatste MR vergadering 

nam Joke Janssen afscheid van de MR en heetten we Gerda van Dorland van harte 

welkom in de MR én in de GMR namens de oudergeleding. Gerda heeft inmiddels al 

een paar vergaderingen bijgewoond. Niesje van Wendel de Joode neemt ook 

afscheid van de MR en in haar plaats komt Geurette Nijland de MR versterken 

namens de personeelsgeleding!  

Vaste onderwerpen op de MR agenda zijn: 

• Nieuws uit de GMR 

• Verslagen van bestuursvergaderingen 

• Aandachtspunten van de directie 

Daarnaast zijn er punten die elk jaar aan de orde komen, zoals: 

• Formatieplan 

• Vakantierooster 

• Schoolgids 

• Verantwoording ouderbijdrage 

• Schoolplan 

• Bespreking jaarverslag SSBB 

• Begroting 

Deze punten vloeien voort vanuit de wettelijke verplichting waaraan de MR moet 

voldoen. Verder werden in het afgelopen jaar de volgende zaken besproken: 

• Taakbeleid 

• Vacature GMR oudergeleding 

• Vacature MR personeelsgeleding 

• Werkverdelingsplan 

• AVG functionaris 

• Schaarste arbeidsmarkt; “Aantrekkelijk werkgeverschap” 

• Nieuwe methodes 

• Verkiezingen 

• Kennismaking nieuwe directeur 

• Overbenoeming en financiële risico’s 

• VCOG 

• Veiligheidsplan 

• Werkdrukgelden 

• Contactpersoon leerlingen 

• Arbo beleidsplan  

• Preventiemedewerker 

• Schoolondersteuningsprofiel 

• Agenda-cyclus MR 

• Verslaglegging aan ouders 

• Brigadieren 

• Strategisch beleidsplan 

• Huidig pestprotocol versus pestprotocol Veiligheidsplan 



• Warm water aanleggen bij kleuterafdeling 

• Secundaire arbeidsvoorwaarden 

Naast de samenwerking met (bovenschoolse) directie is ook uw inbreng als ouder 

belangrijk. 

Als er vragen, opmerkingen of ideeën zijn, dan horen we dat graag. 

U kunt mailen naar: mr@dehervormdeschool.nl 

Als MR willen we graag meewerken aan goed onderwijs in een veilige omgeving, 

waarin uw en onze kinderen als unieke schepselen van God zich kunnen ontplooien. 

Hiervoor wensen we iedereen die bij de school betrokken is Gods zegen toe. 

Namens de MR, 

Margriet van Vreeswijk, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


