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Jaarverslag medezeggenschapsraad 2017 - 2018 
 

Het jaarverslag gaat over de periode september 2017 tot en met september 2018. In deze verslagperiode 

heeft de MR vijf maal vergaderd. 

 

Samenstelling en organisatie 

 

De samenstelling van de MR is het afgelopen jaar als volgt geweest: 

 

Namens de ouders/verzorgers: 

Arnoud Duyvesteyn (Voorzitter) 

Richard Remmerswaal (bezoekt GMR) 

Malnie Mangal  

Namens het personeel: 

Liesbeth Wendrich (secretaris) 

Hanny Verbeij – Van der Heijden (secretaris) 

Monique Schreij 

 

Binnen de MR is er voor gekozen om de taak van secretaris te verdelen onder twee leden. 

 
Aan het begin van het verslagjaar heeft Malnie Mangal plaatsgenomen in de MR. 

 

Namens het schoolbestuur woont Brigitte Schuller-Steijger de vergaderingen van de MR bij. 

 

Het afgelopen jaar heeft de MR zich onder meer met de volgende onderwerpen bezig gehouden: 

 

Allereerst zijn daar de vaste jaarlijkse onderwerpen. Het betreft hier 

- het formatieplan  

- de financiële overzichten per kwartaal; 

- de begroting 2017 (met ingang van 2017 loopt de begroting gelijk aan het kalenderjaar); 

- het jaarverslag 2017-2018 

- het jaarplan 2017-2018; 

- de schoolgids 2018-2019; 

- CITO resultaten 

- Pedagogisch beleidsplan. 

- Onderwerpen aangedragen door ouders via MR leden ‘rondje schoolplein’  

 

Daarnaast zijn er in de verslagperiode ook diverse specifieke onderwerpen aan bod gekomen, 

welke hierna kort worden benoemd. 

 

• Voortgang rond de invulling van vacatures. 

Gedurende het schooljaar zijn er, door het vertrek van leerkrachten, enkele vacatures ontstaan 

op de Bonte Pael. Vanuit de MR was er een lid uit de oudergeleding aanwezig bij de 

sollicitatiegesprekken. De MR als geheel werd tijdens de vergaderingen op de hoogte gehouden 

van de voortgang van de gesprekken en invulling van de vacatures. 

 

• Samenwerking de Bonte Pael en de Regenboog.  

Er is een convenant ondertekend omtrent onderzoek naar de huisvesting van de scholen. De 

teams gaan komend jaar door middel van studiedagen een gezamenlijke visie ontwikkelen. 

  

• De pilot met Snappet in de Bonte Pael en de Regenboog is geëvalueerd. Besloten is om het 

werken met Snappet in het schooljaar 2018-2019 in te voeren in groep 4 t/m groep 8. 

Leerkrachten krijgen interne scholing en begeleiding door de ICT-coördinatoren. Voor de 

zomervakantie zal een nieuwe evaluatie plaatsvinden en besloten worden of er met Snappet 

gewerkt zal blijven worden. 

 

• Een aanpassing van het functiehuis voor de administratief medewerker is goedgekeurd. 

 



 2 

• De stakingen in verband met de werkdruk en de wens voor salarisverhoging zijn besproken. 

 

• De gesprekken- en rapportencyclus is aangepast en goedgekeurd, alsook de opzet van de 

individuele ondersteuningsplannen. 

 

• Het verbetertraject van de leerkrachten waarbij zij zijn begeleid om te werken met het EDI 

model en de invoering van de roosterplanning zijn besproken.  

 

• Het gedragsprotocol is besproken en aangepast. 

 

• De aanstelling van een vakleerkracht muziek in het kader van de werkdrukvermindering 

 

• De gevolgen voor praktijk in verband met de aanpassing van de privacywetgeving.  

 
 

De GMR 

 

Onder de Laurentius Stichting ressorteren 27 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs, 1 

praktijkschool (voortgezet speciaal onderwijs) en 1 Internationale school. Er werken bijna 900 

medewerkers samen aan het katholiek onderwijs voor meer dan 9000 leerlingen uit Delft, Den Haag, 

Lansingerland, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Door samenwerking binnen de 

Stichting kunnen de deelnemende scholen personeels- en financiële zaken beter en effectiever regelen 

en risico’s met elkaar delen.  

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Laurentius Stichting (“GMR”) zorgt voor 

medezeggenschap op het niveau van de Stichting. De GMR bestaat uit 1 vertegenwoordiger per school. 

Namens de Bonte Pael heeft R. Remmerswaal het afgelopen jaar zitting gehad in de GMR. 

In de GMR vergaderingen zijn (onder andere) de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 

 

- de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting; 

- personele ontwikkelingen n.a.v. de mobiliteitsmarkt, waaronder de inzet van de zij-

instromers. 

- Invulling van de LB functies op de scholen 

- Handboek privacy 

- Werkdruk en stakingen 

- Instemming met het ERD 

 

 

Het Kinderparlement 

 

Na een geslaagd 1e jaar heeft de MR ook het afgelopen schooljaar het nieuwe Kinderparlement begeleid. 
Na kandidaatstelling en verkiezingen werd het Kinderparlement gevormd door 8 leerlingen uit de 

groepen 5 tot en met 8 (2 leerlingen per groep).  

 

In de eerste bijeenkomst werden de onderwerpen die vanuit de diverse groepen zijn aangedragen kort 

geïntroduceerd, waarna er een selectie van 3 onderwerpen werd gemaakt die de leerlingen het meest 

belangrijk vonden om dit jaar op te pakken. De volgende onderwerpen zijn vervolgens gedurende het 

jaar besproken en verder uitgewerkt: 

 

Binnen het kinderparlement hebben we dit jaar intensief gesproken over omgang tussen leerlingen, 

pesten en kinderen die zich buitengesloten kunnen voelen. Ondanks de bestaande activiteiten binnen het 

kanjerprogramma, bestaande afspraken en regels op school en extra aandacht vanuit de klassen zelf, 

bleek toch een breed gedragen behoefte om meer te doen. Op basis hiervan is het ontwerp gemaakt voor 
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een kanjerbox die per klas kan worden geplaatst. Hiervoor wordt nog verder gewerkt aan de volgende 

punten : 

 

·        Iedere klas maakt een eigen brievenbus van karton. 

·        Er wordt een formulier ontworpen met een serie "smileys".  

 

 

De MR zelf … 

 

Om de MR leden niet onnodig te belasten wordt er uitsluitend een bijeenkomst gehouden als er relevante 

zaken te bespreken zijn. Daarnaast wordt zo veel mogelijk geprobeerd om tijdsintensieve onderwerpen 

(denk hierbij bv aan de behandeling van een omvangrijk document als de schoolgids) te plannen in 

rustigere periodes.  

 
De MR is aanwezig geweest op de Open Dag, toen onze school zich van haar beste kant heeft laten zien. 

We hebben als MR met veel ouders gesproken over de “mede-zeggenschap”. De Bonte Pael is van ons 

allemael! 

 

Het Jaarverslag van De Bonte Pael in zijn geheel over het schooljaar 2016-2017 is te vinden op 
www.bontepael.nl.  Hebt u dat verslag al eens bekeken?  

http://www.bontepael.nl/

