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Met dit jaarverslag willen wij als MR iedereen informeren over onze activiteiten in het schooljaar  
2017-2018. 
 
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 samenwerking te bevorderen en ervoor te zorgen dat ouders en personeel worden 
betrokken in de formele besluitvorming binnen de school. 

Samenstelling MR 

De MR bestaat uit vier leden. Twee leden vertegenwoordigen het personeel en de twee andere leden 
vertegenwoordigen de ouders. In het schooljaar 2017-2018 was de samenstelling als volgt: 

● Oudergeleding: 
○ Marieke Pulskens-Vreeman (voorzitter, eerste helft schooljaar) 
○ Marcel Hagmanns (Voorzitter, tweede helft schooljaar) 
○ Derk Jan Rozema (tweede helft schooljaar toegetreden) 

● Personeelsgeleding: 
○ Mirjam Bresjer 
○ Petra Ruiter 

 
Halverwege het schooljaar heeft Marieke Pulskens-Vreeman afscheid genomen van haar rol als 
voorzitter van de medezeggenschapsraad. Derk Jan Rozema is toen als algemeen lid namens de 
oudergeleding toegetreden en het voorzitterschap is overgegaan naar Marcel Hagmanns.  

Behandelde onderwerpen  

In het schooljaar 2017-2018 is de MR 9 keer bijeengekomen, waarvan 1 keer met bestuur en 2 keer 
met directie. Daarnaast heeft zij twee keer geparticipeerd in de Sollicitatiecommissie. Aan het einde 
van het schooljaar heeft de MR op verzoek van, en samen met een groep ouders een vergadering 
gehouden die erop gericht was gezamenlijk verbeterpunten voor de school te benoemen. Deze zijn 
vervolgens teruggekoppeld aan directie en bestuur zodat verdere opvolging goed geborgd is. 
 
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 (Maatschappelijk plein) 
● Samenwerking Transvita 
● Communicatie binnen de Hoeve: directie, personeel en richting ouders 
● Integraal Kind Centrum (IKC) 
● Het Veiligheidsplan van de Hoeve 
● Functiemix 
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● Landelijke stakingen, werkdruk en werksfeer 
● Begroting 2017 - 2018: de MR heeft een positief advies afgegeven voor de begrotingen van de 

school. 
● Formatieplan 2017-2018, in mei 2018 heeft de personeelsgeleding van de MR ingestemd met 

het formatieplan voor het nieuwe schooljaar. 

Overleg met bestuur, directie, OR 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 samenwerking ook tussentijds geëvalueerd, om uiteindelijk de school te 
ondersteunen in haar ontwikkeling. 

Vooruitblik schooljaar 2018-2019 

Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 wordt wederom een school-enquête onder ouders 
uitgezet (dit gebeurt elke 4 jaar), waarin de tevredenheid van de ouders over de school in brede zin 
wordt onderzocht. De MR is gevraagd hieraan een bijdrage te leveren door de onderwerpen in de 
vragenlijst aan te vullen met actuele aandachtspunten die leven onder de ouders van kinderen op de 
Hoeve. 
 
Tevens zal de MR zich gaan richten op belangrijke onderwerpen als: 

 
● Proces volgen t.a.v. groot onderhoud, verbouwingsplannen en de verhuizing naar de tijdelijke 

nieuwe locatie op de plaats waar voorheen de Slag was gevestigd . Deze ontwikkelingen zullen 
een positieve bijdrage gaan leveren aan een aantal uitkomsten/aanbevelingen vanuit de 
schoolenquête 2016. Hierbij moet gedacht worden aan: verbeteren hygiëne toiletten en de 
mogelijkheid om evt. meer stilte ruimtes te creëren etc. 

● Open communicatie binnen de Hoeve: directie, leerkrachten en richting ouders 
● Onderhouden Jenaplan richtlijnen en identiteit 
● Aansluiting onderwijs De Hoeve op Middelbare schoolonderwijs (doorgaande leerlijnen) 

 
 

De MR zal tijdens de komende ALV vergadering (25 september 2018) aanwezig zijn om kennis te 
maken. 
 
Tot slot: bij vragen en/of opmerkingen is de MR altijd bereikbaar via mr@dehoeveschool.nl  
 
 

mailto:mr@dehoeveschool.nl

