
                         

ZINVOL, EIGEN EN TOEGEWIJD! 

 

 

 

Dit is het jaarverslag van het kalenderjaar 2017 van de medezeggenschapsraad (MR) van de Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs ‘De Vogelhorst’. 
Met dit jaarverslag legt de MR verantwoording af over haar activiteiten in het jaar 2017. 

Het verslag is bedoeld om de MR-leden en de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden. 
 

 

2017 

2017 was een jaar waarin we met elkaar verder 
hebben gebouwd aan de ontwikkeling van het 
speciaal basisonderwijs in Barneveld in algemene 
zin en op de Vogelhorst in het bijzonder. 

Het is mooi om te zien dat iedereen op zijn of haar 
plaats de schouders eronder zet. We zijn ervan 
overtuigd dat die gezamenlijke kracht van directie, 
leerkrachten, ouders/verzorgers, MR, en leerlingen 
de Vogelhorst maakt tot wat hij is. Een “ongewoon” 
goede school voor speciaal basisonderwijs. 

We zijn blij dat de MR weer op volle sterkte is. In 

onze opinie is dat van essentieel belang om 

slagvaardig op te kunnen treden.  

Ook het afgelopen jaar hebben veel mensen de MR 

weten te vinden met vragen en zij dragen ook 

onderwerpen aan ter bespreking. Dat is een goede 

zaak en we hopen dat dit ook in het nieuwe 

schooljaar het geval zal zijn 

 
 

Evaluatie en vooruitblik  
In het afgelopen schooljaar (2016-2017) heeft de 
MR zich als doel gesteld; het versterken van de band 
met directie en bestuur.  

In eerste plaats om gezamenlijk aan een gezonde 
toekomst van de Vogelhorst te werken. En als 
tweede zullen we nauw samenwerken bij de 
zoektocht naar een nieuwe directeur, welke per 01-
08-2018 in dienst zal treden.  

Terugkijkend op de toekomst van de Vogelhorst en 
de ontwikkelingen hierin, zien we dat de Vogelhorst 
zich weer op de kaart heeft gezet. Daarnaast is er 
een voorzichtige groei in het leerlingaantal.  

De zoektocht naar een nieuwe directeur en daarbij 
een nieuwe organisatiestructuur is nog in volle 
gang. De MR is hier nauw bij betrokken en 
waardeert de samenwerking hierin met het bestuur 
en de huidige directie.  

Dit kalenderjaar willen we deze samenwerking 
onderhouden. Als MR willen we hierin een 
professionele en proactieve houding aannemen.  

Om dit te bereiken stellen we ons, als MR, de 

volgende doelen: 

1. Proactief zijn in het instemmings- en 

adviesrecht; 

2. Een open en transparante 

communicatie voeren met onze 

directie en het bestuur. 

Daarnaast willen we als MR toegankelijk zijn en 

blijven voor het team van de Vogelhorst. Dit willen 

we bewerkstelligen door tijdens vergaderingen 

regelmatig de MR onderwerpen te bespreken en te 

evalueren.  

Jaarverslag medezeggenschapsraad 2017 
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Samenstelling van de 
medezeggenschapsraad 

 
Naam Geleding  

 

Zittings-

periode 

 

Functie 

Rudi 

Broekhuizen 

 

Oudergeleding 2017-2020 Voorzitter 

Janet van 

Wolswinkel 

 

Oudergeleding 2014-2018* Lid 

Elisabeth 

van de Berg 

 

Oudergeleding  2017-2020 Lid 

Marielle 

Slijkhuis 

 

Personeelsgeleding 2017-2020 Lid 

Jantine van 

Steenbergen 

 

Personeelsgeleding 2016-2019 Lid 

Jedidja 

Heimgartner 

 

Personeelsgeleding 2014-2018* Secretaris  

 

*de oude zittingstermijn van de MR was 4 jaar, in 

het huidige reglement is vastgelegd dat de 

zittingstermijn in de MR 3 jaar is 

 

 

 

Portefeuilles 
medezeggenschapsraad 
 
De MR heeft in 2017 8 keer vergaderd. De directie 

schuift tijdens de vergaderingen aan voor de laatste 

mededelingen en toelichtingen op ingebrachte 

stukken. Ook afgevaardigden van het bestuur 

schuiven twee keer in het jaar aan om met de MR 

mee te denken en om de MR in te lichten over 

bepaalde ontwikkelingen of lopende zaken. 

 
De standaard portefeuilles zijn: 

 Doelen en uitgangspunten van de 
overheid 

 Doelen en uitganspunten van de school 

 Onderwijskundig beleid 

 Zorg voor de leerlingen 

 Personeelsbeleid 

 Zorg voor kwaliteit 

 Financieel beleid 

 Materieel beleid 

 Relationeel beleid 

 Klankbord personeel en ouders 
 

Voortvloeiend uit de portefeuilles zijn 
onderstaande onderwerpen aan de orde geweest: 

- Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse 
Vallei 

- Bestuursverslag/-begroting 
- Formatieplan 
- Krimpscenario  
- Toekomst van De Vogelhorst 
- Evaluatie schooltijden en werktijden 
- Schoolplan 

- Ouderbetrokkenheid 
- Speerpunten binnen de Vogelhorst 
-  Huisvesting en inwoning 

 

Scholing 

De MR heeft dit kalenderjaar geen scholing 

gevolgd.  

Afsluitend 

We hebben ons het afgelopen jaar vol overgave 

ingezet voor onze school.  

Het komende jaar verwachten we met net zoveel 

enthousiasme de zaken op te pakken die aan ons 

worden voorgelegd. Iedere ouder kan en mag 

zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij de 

MR.  

Heeft u vragen, problemen en/of opmerkingen? 

Neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt 

u in de schoolgids, maar ook op 

www.devogelhorst.nl.  

Natuurlijk kunt u ons ook aanspreken in en om de 

school.  

Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde 

vertrouwen. 

 

Barneveld, januari 2018 

MR - SBO De Vogelhorst 


