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Rhoon, 31 augustus 2022 



Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Don 

Bosco school voor het schooljaar 2021-2022. In dit jaarverslag beschrijft de MR 

in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft 

gehouden. 
 
Wat doet de MR? 

In de wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school 

verplicht een MR heeft. De MR is een orgaan gericht op Medezeggenschap, op 

inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel 

(de personeelsgeleding) en ouders (de oudergeleding). De grootte van de MR 

wordt bepaald door de grootte van de school (het leerlingenaantal). 
De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, 

zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, 

informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet 

en raadpleging van ouders in het onderwijs. 

In de wet zijn de bevoegdheden van de MR vastgelegd. Er wordt daarbij 

onderscheid gemaakt naar adviesrecht en instemmingsrecht. In geval van 

advies mag de MR haar mening geven. De directie is echtere bevoegd dat 

advies naast zich neer te leggen. Zij dient dit wel gemotiveerd te onderbouwen. 

In geval van instemming dienen directie en MR het altijd met elkaar eens te 

worden voordat een besluit kan worden uitgevoerd. De directie heeft 

instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals  het schoolplan, 

formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid 

en welzijn (Arbo).  

Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de 

directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

 

  



Samenstelling 
Afgelopen schooljaar is er een wisseling geweest in de oudergeleding en 
komend schooljaar zal in een nieuwe samenstelling verder worden gegaan. 
Vanuit de oudergeleding zal 1 lid vanwege het aflopen van zijn termijn 
vervangen worden, vanuit de personeelsgeleding zullen 2 leden vanwege het 
aflopen van hun termijn vervangen worden 
 
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt 
geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de 
vergaderingen. De MR van De Don Bosco bestaat uit 6 deelnemers; 3 
leerkrachten en 3 ouders.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vergaderingen en notulen 

In het schooljaar 2021-2022 is er 6 keer op wisselende dagen vergaderd.  

De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken 

hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en 

lopende verandertrajecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een 

aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, 

zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan, de 

schoolgids, enz. De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder 

beschikbaar op school. In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste 

onderwerpen die besproken zijn kort beschreven. 

  

Oudergeleding 
1 Paul Kuhlmann MR lid/Voorzitter 
2 Dinja van Leijenhort, start eind 2021 MR lid 
2 Sanderijn Wierink tm eind 2021 Voorzitter 
3 Martijn Willeboer Secretaris 

 
Personeelsgeleding 
1 Rebecca van Holstein MR lid 
2 Joris Vink MR lid 
3 Sidney  (vervangster Rebecca) MR lid 
4 Kees van der Bie Secretaris 



Onderwerpen 2021-2022 

• Schoolplan 2021-2023 

Het schoolplan voor 2021-2023 is aan de MR voorgelegd en na 

aanpassingen goedgekeurd. 

• Begroting 2021-2022 

De begroting voor 2021 – 2022 is aan de MR voorgelegd en 

goedgekeurd.  

• Ouderbijdrage is besproken en vastgesteld op Euro 60,-- en groep 7 en 8 

Euro 130,-. 

• Formatieplan 

Het huidige formatieplan is goedgekeurd.  

• Schoolgids 

De nieuwe schoolgids is aan de MR voorgelegd en na aanpassingen 

goedgekeurd. Vooral het taalgebruik is verbeterd, daarvoor dank. 

• GMR 

De MR van de Don Bosco School houdt nauw contact met de GMR van de 

RVKO. Onderwerpen die voor onze school van belang zijn, zijn in de 

verschillende vergaderingen besproken. Begin volgend jaar zal Rogier 

een pilot starten met drie onderwerpen die wij als MR aangeven en dit 

zal vanuit alle MRen van de RVKO komen. 

• Notulen worden op de site geplaatst en zijn leesbaar voor alle 

docenten/ouders. 

• NPO-geleden zijn gemonitord door de MR 

• De verkeersveiligheid blijft een zorgenkindje rondom de school. De MR 

zal dit volgend jaar ook blijven volgen. 

• ICT-beleidsplan is goed gekeurd. 

• Twee portocabins geplaatst op het schoolplein, dit is een tijdelijk 

oplossing 

• Er is een nieuwe huisstijl bij de Don Bosco School. 

• Ventilatie en duurzaamheid blijven onderwerpen voor de aandacht van 

de MR. 

• Veiligheidsplan: Is goed gekeurd. 



• De MR is weer voornemens om een klankbord avond voor ouders te 

organiseren. 

 

• Vergaderdata 2022 - 2023 

Maandag 5 september 2022 

• Dinsdag 1 november 2022 

• Donderdag 12 januari 2023 

• Maandag 13 maart 2023 

• Dinsdag 16 mei 2023 

• Donderdag 22 juni 2023 

 

Afgelopen jaar is heel markant geweest op vele vlakken. Er is een grote 

flexibiliteit gevraagd van leerlingen, team en ouders. Wij willen graag iedereen 

hiervoor bedanken en wij hopen dat volgend jaar een rustig en normaal jaar zal 

worden. Wij wensen jullie een fijne vakantie! 


