
 

 
 

Jaarverslag  Medezeggenschapsraad (MR) 

Scholengemeenschap Reigersbos 2014-2015 

22 juni 2015 

 

1. MR-geleding 

MR-geleding augustus 2014 tot april 2015 

Personeel: Dhr. M. Aarts , Mw. M.Boateng (voorzitter),  

Dhr. A.Huyben, Dhr. O.Kerpens, Mw. C. Kuster, Dhr. I.Younis 

Leerlingen : Basim Guerdoui, Romano Mana 

Ouders: Mw. E. Bokian, Mw. L.J.Banel, Mw. L.M.Nieuwendam- Slager. 

 

MR-geleding april 2015 tot heden 

Personeel: Dhr. M. Aarts , Mw. M.Boateng (voorzitter),  

Dhr. A.Huyben, Dhr. O.Kerpens, Mw. C. Kuster, Dhr. I.Younis 

Leerlingen: Osman Amadou, Evelin Cristina, Jeremiah Kyenkyenhene   

Ouders: Mw. E. Bokian, Mw. L.J.Banel, Mw. H. Jansen 

 

2. Geagendeerde onderwerpen 

Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks op de agenda staan, was er 

een diversiteit aan incidentele onderwerpen. Het is niet nodig geweest 

bij de geagendeerde onderwerpen een externe deskundige in te 

schakelen of te overleggen met de Raad van Toezicht. Er zijn geen- 

door het College van Bestuur- ter instemming ingebrachte 

agendapunten geweest waarmee de MR (ook na eventuele 

aanpassingen) niet heeft kunnen instemmen. 

 

 

 

  



Vaste agenda onderwerpen die de instemming van de MR vereisen zijn: 

Onderwerp  Instemming van: 

Schoolplan MR 

Jaarplan MR 

Begroting MR 

Jaaragenda MR 

Taakbeleid PMR 

 

Naast de jaarlijkse terugkerend onderwerpen stonden ook 

onderstaande onderwerpen op de agenda; 

Onderwerp  

Examenreglement en 
bevorderingsnormen 

Instemming MR 

Functiemix Instemming van PMR 

Leerlingenstatuut Instemming van MR 

Schoolgids Instemming van MR 

Formatie 2015-2016 Instemming van MR 

Gesprekcyclus/Keiwijzer Instemming van PMR 

Lessentabel Instemming van PMR 

Vakantieregeling 2015-2016 Instemming van MR 

 

Bovendien zijn ook diverse onderwerpen ter bespreking of ter 

kennisname geagendeerd. Een greep hieruit: Kernprocedure & loting 

en matching, Plan van Aanpak rooster, Arbo en BHV-plan, 

bestuursverslag, stand van zaken VMBO, digitale communicatie met 

ouders, onrust binnen de school, missie en visie PMR en evaluatie grote 

taken. Tevens is er dit schooljaar een nuttige bijeenkomst geweest met 

de Raad van Toezicht, MR en CvB. Er is met elkaar kennisgemaakt en 

er is open informatie uitgewisseld. Het voornemen is om deze 

bijeenkomst jaarlijks te laten terugkomen. 

 

3. Evaluatie en functioneren MR 

In het schooljaar 2014-2015 is de zichtbaarheid van de MR niet 

duidelijk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit komt mede door de 

verandering in de organisatie op school. Hierdoor hebben de PMR-leden 

geen direct contact meer met teamleden tijdens de voorheen bekende 

teamvergaderingen.  

De agenda’s en notulen van de (P)MR vergaderingen zijn te vinden op 

de website. De PMR heeft een aantal malen vergaderpunten ingebracht 

bij de verschillende CvB-PMR overleggen.  

De PMR heeft een basiscursus MR gevolgd.  



De PMR vergadert ongeveer eens per maand met het CvB. De MR 

vergadert circa vier keer per schooljaar. Een deel van elke MR-

vergadering wordt ook besproken met het CvB. 

 

4. Aandachtspunt 

De (P)MR zou effectiever kunnen SMART (S = Specifiek, M = Meetbaar, 

A = Acceptabel, R = Realistisch, T = Tijdgebonden) formuleren. 

Hiervoor gaat zij volgend schooljaar een cursus volgen.  
 

 

Namens de MR 2014-2015 

 

 

 

  

 


