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Uitnodiging 
De Ouderraad nodigt alle ouders en verzorgers van de 

kinderen van ‘De Hoeve’ uit voor de jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering op 

dinsdag 19 september 2017 om 20.00 uur 
in de grote zaal. Er staat koffie en thee klaar. 

 
Graag willen we met ouders van gedachten wisselen 
over het afgelopen jaar en vooral over de toekomst! 
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JAARVERSLAG OUDERRAAD 2016-2017 
 

Inleiding 
De Hoeve kent een aantal organen. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zorgen samen met de school-
directie voor de dagelijkse aansturing van de school. Daarnaast is er een medezeggenschapsraad die het bestuur 
en de directie over organisatorische en financiële zaken adviseert. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht 
en instemmingsrecht. Tot slot is er een ouderraad die zich enerzijds richt op het behartigen van de belangen van 
de ouders en de kinderen, maar helpt daarnaast de school bij het organiseren van allerlei activiteiten. De ouder-
raad beheert ook de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
De ouderraad van De Hoeve is het door de leden gekozen bestuur van de oudervereniging van de Oecumenische 
Jenaplanbasisschool ‘De Hoeve’, waarvan alle ouders geacht worden lid te zijn.  
 
De ouderraad is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder de naam: Ouderver-
eniging ‘De Hoeve’. 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van seizoen 2016-2017. 
Daarin gaan we dieper in op de samenstelling, de taken en verantwoordelijkheden van de ouderraad. Daarnaast 
wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen hebben, nodigen wij u van harte uit om deze op de Algemene 
ledenvergadering te stellen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de ouderraadleden via de con-
tactgegevens zoals vermeld in de schoolgids.  
 
Daarnaast kunt u ook een mail sturen naar: ouderraad@dehoeveschool.nl  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
De ouderraad. 

mailto:ouderraad@dehoeveschool.nl
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Samenstelling ouderraad 
Afgelopen schoolseizoen zijn een aantal mensen gestopt bij de OR, te weten: Alexander Gijsen (penningmees-
ter), Ilona Vroegh (secretaris) en Marlies Mobach (algemeen lid). Wij bedanken allen heel hartelijk voor hun ja-
renlange inzet en enthousiaste bijdrage!  
 
We zijn verheugd met een aantal nieuwe kandidaten die tijdens de Algemene Jaarvergadering aan de leden van 
de oudervereniging worden voorgedragen:  

 Jeroen van der Woerd (penningmeester); 

 Marlies Franken (secretaris)  
 
Na goedkeuring door de leden van de oudervereniging zal de Ouderraad in het seizoen 2017-2018 bestaan uit de 
volgende leden: 
 

Voorzitter: Bram Gerards 
 
Secretaris: Marlies Franken 
 
Penningmeester: Jeroen van der Woerd 
 
Vertegenwoordigers feestcommissie: 
Anneke Waslander 
Roos Brans 
Ellen van de Wijgaart (beheerder financiën feestcommissie) 
 
Algemeen lid:  
Jolanda van Leijenhorst 

 
 
Waar staat de ouderraad voor? 

De ouderraad wil zich inzetten om de kwaliteit van en het plezier in het huidige onderwijs op de Hoeve hoog te 
houden en daar waar nodig te verbeteren. Dit in gezamenlijk en harmonisch overleg met de directie en het 
schoolteam. 

De ouderraad is enerzijds de oren en ogen van de ouders en behartigt de belangen van de ouders en de kin-
deren van de school. De ouderraad vraagt de directie om uitleg over allerhande schoolzaken en draagt voorstel-
len aan voor eventuele veranderingen. De mening en standpunten van ouders en verzorgers over de gang van 
zaken in en rond de school vormen het uitgangspunt voor overleg tussen de directie en de ouderraad. 

Anderzijds helpt de ouderraad de school bij het organiseren van allerlei activiteiten op en rond de school. Daar-
voor is door de ouderraad een feestcommissie samengesteld. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen int en 
beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage.  
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Algemene taken en verantwoordelijkheden van de ouderraad 

De ouderraad houdt zich feitelijk bezig met de 3 hoofdtaken: 

 Onderhouden van contacten met de ouders en het schoolteam over het reilen en zeilen van de school; 

 Het innen, beheren en besteden van de vrijwillige ouderbijdrage; 

 Het samenstellen en aansturen van de feestcommissie. 

 

Deze hoofdtaken zijn verder vertaald naar onderstaande taken: 

 Versterken van de ouder-schoolrelatie en het stimuleren van de ouderbetrokkenheid bij de school; 

 Signaleren van wensen van ouders; 

 Waarborgen van goede communicatie tussen ouders en team; 

 Verwijzen van ouders naar het team of de MR bij vragen, wensen of klachten; 

 Stimuleren gezond eten; 

 Meehelpen organiseren van de avondvierdaagse;  

 Signaleren van de verkeers(on)veiligheid en bijdragen aan bewustwording;  

 Helpen bij bv. de kerstmarkt, een tentoonstelling of sportactiviteiten;  

 

Invulling taken van de ouderraad 

Waar relevant is hieronder per taak kort toegelicht hoe de ouderraad daar afgelopen jaar verder invulling aan 
heeft gegeven. 

 

Versterken ouder-schoolrelatie en stimuleren ouderbetrokkenheid 

Hier heeft vooral de feestcommissie een belangrijke rol in. Met hun meer dan 30 leden, is de feestcommissie het 
toonbeeld van de ouderbetrokkenheid. Samen met de school organiseert en ondersteunt de feestcommissie 
diverse activiteiten waarbij naast de feestcommissie-leden ook andere ouders betrokken worden om gezamen-
lijk de activiteit tot een succes te maken. Dat is niet alleen gezellig, het verbroedert en stimuleert andere ouders 
om ook mee te doen en een steentje bij te dragen. 

 

Signaleren van wensen van ouders 

De ouderraad is zoals gezegd de oren en ogen van de ouders en gaat (bv. op het schoolplein) regelmatig met an-
dere ouders in gesprek. Eventuele wensen of ideeën die daarbij ter sprake komen worden in de ouderraad be-
sproken. Daarnaast heeft de ouderraad afgelopen jaar ook via nieuwsbrieven actief opgeroepen om wensen of 
ideeën voor de school en de kinderen door te geven aan de ouderraad. Zo zijn er een aantal banners gekocht 
met het schoollogo erop voor de zichtbaarheid van de school te stimuleren bij evenementen of activiteiten zoals 
o.a. tijdens de avondvierdaagse. Daarnaast heeft elk bouwteam afgelopen jaar een bedrag van € 300,- ontvan-
gen voor excursies en € 150,- om waterspeelgoed aan te schaffen of te vervangen. 

 

Waarborgen van goede communicatie en verwijzen bij vragen, wensen of klachten 

Ouders kunnen OR-leden rechtstreeks benaderen met vragen, wensen of klachten of per mail kenbaar maken 
via ouderraad@dehoeveschool.nl.  

mailto:ouderraad@dehoeveschool.nl
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De ouderraad gaat in eerste instantie niet zelf aan de slag met een vraag, wens of klacht, maar verwijst de be-
treffende ouder naar het juiste adres binnen de school. Indien door het betreffende OR-lid relevant of noodza-
kelijk geacht, wordt de betreffende vraag, wens of klacht in de ouderraad besproken en zonodig ook met de di-
rectie. De belangrijkste onderwerpen, afkomstig van ouders, waren: de verdere invulling van de eekhoorngroep, 
de samenwerking met jabadabadoe en de verbouw- / nieuwbouwplannen van school. 

In totaal hebben 6 ouders per mail een vraag gesteld. Twee ouders wilden zich graag aanmelden bij de OR en/of 
feestcommissie en vier ouders hadden vragen over de ouderbijdrage.  

 

Stimuleren van gezond leven 

Een maatschappelijk ‘hot item’ waar ook hier de feestcommissie een belangrijke rol speelt. De school legt geen 
gezonde voeding op aan haar leerlingen, maar probeert het wel te stimuleren via allerlei thema’s en projecten. 
De OR heeft besloten om hier aan mee te doen en heeft daar samen met de feestcommissie invulling aan gege-
ven door veel bewuster drank en versnaperingen in te kopen.  

 

Meehelpen organiseren van de avondvierdaagse 

Ook dit jaar heeft de OR de 5 km georganiseerd voor de Hoeve. Het was weer een feest dankzij de vele aanmel-
dingen. Ook hier was het mooi om te zien hoeveel ouders zich als vrijwilliger hadden aangemeld. Ook hier heeft 
de feestcommissie de tussenstops voorzien van drank en versnaperingen. 

 

Signaleren van verkeers(on)veiligheid en bijdragen aan bewustwording 

Een jaarlijks terugkerend onderwerp in de OR vergadering. Naast de kiss&ride zone die een aantal jaar geleden is 
ingesteld, is contact opgenomen met de gemeente om waarschuwingsborden te plaatsen met een schoolzone 
erop inclusief een lager snelheidsadvies. Daarnaast is een OR-lid naar de tweejaarlijkse gemeentelijke bijeen-
komst geweest over verkeersveiligheid waar een afvaardiging van een aantal scholen, de gemeente en de plaat-
selijke veilig verkeer nijkerk met elkaar van gedachten hebben gewisseld over hoe de verkeersveiligheid rondom 
scholen kan worden vergroot.  

 

Overleg ouderraad met schooldirectie 

Gedurende het schooljaar waren er zes vergaderingen van de ouderraad, bijgewoond door de schooldirectie, 
bestaande uit Nancy de Graaff en Rutger Smeenk. Zij waren afwisselend bij de vergaderingen van de ouderaard 
aanwezig. Tijdens deze vergaderingen werd de ouderraad door de directie geïnformeerd over actuele zaken. 
Ook was er volop gelegenheid om vragen te stellen en om een mening of advies aan te dragen richting de direc-
tie.  
 
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en worden op school gehouden. Iedereen is welkom om deze 
bij te wonen. Vooraf dient wel even gemeld te worden dat men de vergadering wil bijwonen, in verband met de 
toegang tot de school.  
 
In de notulen van de ouderraad, kunt u lezen wat er besproken is. Deze notulen zijn openbaar en te vinden op 
de website van De Hoeve www.dehoeveschool onder tabje “ouders”.  
 

Ouderbijdrage 

Aan het begin en/of halverwege het schooljaar krijgen de ouders een brief van de ouderraad waarin de ouders 
wordt verzocht om de ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig en bedroeg voor seizoen 2016-2017  
€ 30,- per kind. Indien het kind later in het jaar instroomt wordt een evenredig bedrag van die € 30,- gevraagd 
over te maken. 

http://www.dehoeveschool/
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Dit is de enige financiële bijdrage die aan de ouders wordt gevraagd. Met behulp van deze jaarlijkse vrijwillige 
ouderbijdrage kan de ouderraad financieel ondersteuning geven aan een aantal activiteiten voor de kinderen, 
zoals excursies, schoolfeesten en sportactiviteiten. Zonder deze bijdrage is de school niet in staat al deze activi-
teiten te organiseren. 
 
De ouderraad en het schoolteam zijn dan ook dankbaar dat dit jaar meer dan 90% van de ouders de vrijwillige 
bijdrage hebben overgemaakt. 
De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 zal overigens niet wijzigen en blijft  
€ 30,-. 

Feestcommissie 

De feestcommissie is onderdeel van de ouderraad en bestaat uit een groep van meer dan 30 enthousiaste en 
betrokken ouders die op vrijwillige basis hand- en spandiensten verrichten tijdens schoolactiviteiten. Deze dien-
sten bestaan uit het koffie/thee/limonade schenken, het regelen van kleinigheidjes of versnaperingen bij een 
activiteit tot het mede-organiseren van een activiteit samen met het schoolteam.  
 
Dankzij de inzet van de feestcommissie heeft de school afgelopen jaar weer allerlei activiteiten kunnen organise-
ren, zoals: het openingsfeest, de school-einddag, grabbelton, het sinterklaasfeest etcetera. 
 
De vieringen en activiteiten waaraan de ouderraad/feestcommissie afgelopen schooljaar een bijdrage aan heeft 
geleverd zijn: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De feestcommissie kan altijd enthousiaste ouders gebruiken! 
Als u het leuk vindt om mee te helpen of activiteiten te organiseren, dan kunt u zich melden bij de feestcommis-
sie of de ouderraad. 

 Schoolbeginfeest 

 Sinterklaas (cadeautjes) 

 Kerstviering 

 Projecten/excursies 

 Schoolkorfbal 

 Schoolvoetbal 

 Paasviering 

 Carnaval 

 Verjaardag leerkrachten 

 Afscheid 8e jaars 

 Avondvierdaagse 

 Eindfeest 

 Grabbelton 

 Koningsdag 
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Financieel jaarverslag 2016-2017 en begroting 2017-2018 

Saldo overzicht en resultaat periode 2013-2017 

 

 
 

Het saldo van de rekeningen over het schooljaar 2016/2017 is toegenomen met een bedrag van € 1.950,42. 
Deze positieve uitkomst kan door een aantal factoren verklaard worden: 

  De feestcommissie is er in geslaagd een aantal activiteiten tegen een scherpe prijs te organiseren.  

  Er zijn een aantal activiteiten nog in de financiële afrondingsfase die in het komende schooljaar betaald 
worden. Zoals de aanschaf van het waterspeelgoed en de aanschaf van enkele schaduwdoeken. 

  Het bedrag dat gereserveerd was voor de aanschaf en het plaatsen van verkeersborden rondom school 
is vrijgevallen, doordat deze kosten door de gemeente zijn betaald. 

  Tot slot heeft de OR rekening gehouden met de aanstaande verbouwing dan wel verhuizing en heeft 
hierdoor een aantal investeringen uitgesteld.  

 
 
Overzicht van uitgaven en inkomsten over 2015-2016 en 2016-2017 
 

Onderstaand overzicht toont de gerealiseerde inkomsten aan ouderbijdragen en rente en de uitgaven over de 
afgelopen twee schooljaren. Een specificatie vindt u op de volgende pagina's. 
 

 
 

Aan ouderbijdrage werd dit jaar 90,8% ontvangen van wat maximaal mogelijk was, ten opzichte van 92,5% in het 
vorige jaar. 
 
De uitgaven zijn € 2.543,72 lager geweest dan begroot. De inkomsten sluiten aan met de begroting. 
Op de volgende pagina staan de in- en uitgaven in meer detail weergegeven.   

Rekening 2017 2016 2015 2014 2013

Saldo betaalrekening € 3.926,19 € 5.715,20 € 65,65 € 293,37 € 438,35

Saldo spaarrekening € 7.500,00 € 3.845,82 € 9.664,74 € 10.657,39 € 8.067,86

Saldo kas € 85,25 € 0,00 € 30,34 € 91,19 € 37,38

Totaal € 11.511,44 € 9.561,02 € 9.760,73 € 11.041,95 € 8.543,59

Verschil tov vorig jaar € 1.950,42 -€ 199,71 -€ 1.281,22 € 2.498,36

Saldo overzicht 2013-2017 op 31 juli

2016-2017 2016-2017 2016-2017 2015-2016 2015-2016 2015-2016

Begroting Gerealiseerd Verschil Begroting Gerealiseerd Verschil

Inkomsten € 9.450,00 € 9.431,70 -€ 18,30 € 9.250,00 € 9.557,08 € 307,08

Uitgaven € 10.025,00 € 7.481,28 € 2.543,72 € 10.025,00 € 9.756,79 -€ 268,21

Per saldo -€ 575,00 € 1.950,42 € 2.525,42 -€ 775,00 -€ 199,71 € 575,29
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Overzicht van uitgaven en inkomsten, periode 2015-2017, gespecificeerd 

 

 

*) Hieronder volgt een nadere specificatie van de categorieën “Administratiekosten” en “Overige”. 

 

2016-2017 2016-2017 2015-2016 2015-2016

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Ouderbijdrage 9.423,00€  9.522,00€  

Rente 8,70€        35,08€       

Administratiekosten* 235,65€     166,13€     

Afscheid groep 8 212,40€     217,84€     

Avondvierdaagse 265,77€     191,81€     

Carnaval 117,30€     

Grabbelton 881,72€     416,35€     

Kerst 449,72€     35,23€       

Koningspelen 172,66€     272,00€     

Korfbal 54,10€       -€          

Paasviering 73,15€       158,83€     

Projecten 25,51€       

Schoolbeginfeest 2.475,48€  4.815,95€  

Schooleindfeest 165,30€     665,90€     

Schoolvoetbal 19,55€       

Sinterklaasfeest 1.366,31€  1.292,02€  

Verjaardag juffen en meesters 325,45€     -€          

Overige* 803,57€     1.362,37€  

Totaal 9.431,70€  7.481,28€  9.557,08€  9.756,79€  

Saldo 1.950,42€  -199,71€    

Kosten ING bankrekening 163,75€     

Bezorgkosten brieven ouderbijdrage 71,90€       

Totaal administratiekosten 235,65€     

Specificatie administratiekosten

Beachvlaggen 544,50€     

Afscheid leerkrachten en vrijwilligers 187,34€     

Correcties vorig schooljaar 71,73€       

Totaal overige 803,57€     

Specificatie overige



 

 10 

Begrotingen periode 2016–2017 en 2017–2018 

Onderstaand overzicht toont de begrotingen van het afgelopen en het nieuwe schooljaar.  
 

 
 
 

Berekening begroting inkomsten 
Het begrote bedrag aan inkomsten uit de ouderbijdrage is als volgt bepaald: 

 De Hoeve begint het schooljaar met 349 leerlingen; 

 Het voorstel is om de ouderbijdrage te handhaven op € 30,-; 

 In de loop van het schooljaar stromen er 34 leerlingen in; 

 Leerlingen die later instromen, betalen de ouderbijdrage naar rato van de periode die ze op school zitten 
(schatting € 15,- pl); 

 Aangenomen is dat 90% van de ouders de ouderbijdrage betaalt. 
 
De rekensom: (349*30+34*15)*90% = € 9.882,- (afgerond € 9.900,-). 
 
Berekening begroting uitgaven  
We verwachten dit  schooljaar iets meer te gaan uitgeven op verschillende posten/activiteiten. Dit onder andere 
in verband met de toename van het aantal leerlingen en de doelstelling om gezondere voeding te kunnen blijven 
aanbieden bij de activiteiten. Daarnaast zijn andere posten opgehoogd op basis van de werkelijke uitgaven in het 
afgelopen schooljaar.  
Tevens staan nog een aantal projecten open ter afronding en betaling, zoals de aanschaf van waterspullen en de 
aanschaf van schaduwdoeken. Deze vallen in de begroting onder de categorie “Overige”. Hieronder vallen ook 
andere eenmalige investeringen.  
 
Tijdens het schooljaar zijn er verschillende projecten waaraan per “bouwgroep” wordt deelgenomen. Indien no-
dig draagt de OR daar ook aan bij, dit zijn de kosten welke onder “Projecten” worden opgenomen in de begro-
ting.  
 

2017-2018 2017-2018 2016-2017 2016-2017

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Ouderbijdrage € 9.900,00 € 9.400,00

Rente € 0,00 € 50,00

Administratiekosten € 225,00 € 200,00

Afscheid groep 8 € 250,00 € 150,00

Avondvierdaagse € 300,00 € 200,00

Carnaval € 50,00 € 50,00

Grabbelton € 900,00 € 825,00

Kerst € 400,00 € 400,00

Koningspelen € 250,00 € 200,00

Korfbal € 50,00 € 25,00

Paasviering € 150,00 € 100,00

Projecten € 150,00 € 75,00

Schoolbeginfeest € 4.000,00 € 5.025,00

Schooleindfeest € 500,00 € 500,00

Schoolvoetbal € 50,00 € 25,00

Sinterklaasfeest € 1.625,00 € 1.625,00

Verjaardag juffen en meesters € 350,00 € 0,00

Overige € 3.000,00 € 625,00

Totaal € 9.900,00 € 12.250,00 € 9.450,00 € 10.025,00

Saldo -€ 2.350,00 -€ 575,00
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Uitgaven groter dan de inkomsten 
De hogere verwachte uitgaven kunnen worden opvangen doordat de OR een grote reserve heeft. Het saldo van 
de begroting komt op € 2.350,- negatief uit. 
 
Reserve en beginsaldo 
Omdat het grootste deel van de uitgaven aan het begin van het schooljaar liggen is het noodzakelijk om aan het 
begin voldoende saldo op de rekening te hebben.  Afhankelijk van het thema voor het schoolbeginfeest kan de 
uitgave in het ene jaar minder zijn en in het andere jaar juist meer. 
 
Omdat vooraf niet bekend is hoeveel ouderbijdrage in het nieuwe jaar ontvangen wordt, dient een extra reserve 
te worden aangehouden. Het saldo op 31-7-2017 was € 11.511,44. De OR stelt voor om er naar te streven naar 
een uiteindelijk gemiddeld beginsaldo van circa € 6.000,- om de eerste activiteiten in het nieuwe schooljaar te 
kunnen betalen als de ouderbijdrage van dat schooljaar nog niet zijn ontvangen.  
 
Dat betekent dat er nog steeds een mooi bedrag over blijft dat (trapsgewijs) besteed kan worden voor de kin-
deren, ouders en/of de school. Ouders worden dan ook uitgenodigd om mee te denken over een nuttige beste-
ding.  
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage blijft dit jaar onveranderd € 30,- per kind per schooljaar. Voor kinderen die een kortere peri-
ode op school zitten wordt € 3,- per maand berekend.  

Kascontrole 

De kascontrole heeft plaats gevonden op 7 september door Jasper Delen en Koen Boersen. Een verklaring is in te 
zien tijdens de jaarvergadering op 19 september 2017. Een kopie van deze verklaring kunt u opvragen bij de pen-
ningmeester. 
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JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2016-2017 
 

Inleiding 
Met dit jaarverslag willen wij als MR iedereen informeren over onze activiteiten in het schooljaar 2016-2017. 
 
Binnen de Hoeve vertegenwoordigt de MR de ouders en het personeel richting het bestuur en de schooldirectie, 
zoals staat beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).  
 
De MR heeft daarbij instemmings- en adviesrecht voor meerdere zaken en heeft als doel om de onderlinge sa-
menwerking te bevorderen en ervoor te zorgen dat ouders en personeel worden betrokken in de formele be-
sluitvorming binnen de school. 

Samenstelling MR 

De MR bestaat uit vier leden. Twee leden vertegenwoordigen het personeel en de twee andere leden vertegen-
woordigen de ouders. In het schooljaar 2016-2017 was de samenstelling als volgt: 

 Oudergeleding: 
o Marieke Pulskens-Vreeman (voorzitter)  
o Marcel Hagmanns 

 Personeelsgeleding: 
o Mirjam Bresjer 
o Monique Hulshof 

 
Monique Hulshof is per medio juli 2017 met pensioen gegaan. Petra Ruiter (leerkracht onderbouw) zal haar op-
volgen vanaf september 2017 en officieel zitting gaan nemen in de MR vanuit de personeelsgeleding.  

 
Behandelde onderwerpen  
In 2016-2017 is de MR 8 keer bijeengekomen, waarvan 1 keer met het bestuur en 3 keer met directie. Daarnaast 
heeft zij één keer geparticipeerd in een sollicitatiecommissie.  
 
Tijdens deze bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen, te weten: 

 Diverse onderwerpen vanuit het Strategisch meerjarenplan 2015-2019 “Bevlogenheid” 

 Groot onderhoud / verbouwing / nieuwbouw schoolgebouw 

 Samenwerking Transvita 

 Integraal Kind Centrum (IKC) 

 Samenwerking kinderopvang Jabadabadoe 

 Functiemix 

 Meerjarenbegroting 2017 - 2020: de MR heeft een positief advies afgegeven voor de begrotingen van de 
school. 

 Formatieplan 2017-2018, in mei 2017 heeft de personeelsgeleding van de MR ingestemd met het forma-
tieplan voor het nieuwe schooljaar. 

 

Overleg met bestuur, directie en achterban 
Om goed met elkaar te kunnen samenwerken en tijdig op de hoogte te zijn wat er speelt, vindt er gedurende het 
jaar afstemming plaats tussen de diverse organen binnen de school. Naast de open communicatie wordt de sa-
menwerking ook tussentijds geëvalueerd, om uiteindelijk de school te ondersteunen in haar ontwikkeling. 
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Vooruitblik schooljaar 2017-2018 

Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 is het Strategisch meerjarenplan 2015-2019 “Bevlogenheid” gepre-
senteerd. In dit plan zijn ook de uitkomsten van de schoolenquête onder ouders, medewerkers en leerlingen 
verwerkt. Ook dit schooljaar weer zullen thema’s vanuit het plan verder worden uitgediept.  
 

Tevens zal de MR zich gaan richten op belangrijke onderwerpen als: 

 Ontwikkelingen basisonderwijs, BSO en instroomgroep 3-jarigen 

 Proces volgen t.a.v. groot onderhoud, verbouwingsplannen en/of nieuwbouw. Deze ontwikkelingen zul-
len een positieve bijdrage gaan leveren aan een aantal uitkomsten/aanbevelingen vanuit de schoolen-
quête 2016. Hierbij moet gedacht worden aan: verbeteren hygiëne toiletten en de mogelijkheid om evt. 
meer stilte ruimten te creëren etc. 

 Aansluiting onderwijs De Hoeve op Middelbare schoolonderwijs (doorgaande leerlijnen) 
 

 

Tot slot: bij vragen en/of opmerkingen is de MR altijd bereikbaar via mr@dehoeveschool.nl 
 

 

mailto:mr@dehoeveschool.nl

