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Dit is het jaarverslag van het kalenderjaar 2018 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 2018. 

Het verslag is bedoeld om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden. 
 

 

2018 

2018 stond voor een groot deel in het teken van 

het vinden en aanstellen van een nieuwe directeur. 

Dit was een bewogen proces.  

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 (2017-2018) heeft de 
MR zich de volgende  doelen gesteld;  

1. Proactief zijn in het instemmings- en 

adviesrecht; 

2. Een open en transparante 

communicatie voeren met onze 

directie en het bestuur. 

Terugkijkend op het eerste doel kunnen we stellen 
dat de MR zich meer en meer bewust is van zijn 
rechten en plichten. Maar we zijn er nog niet. Het 
komende jaar wil de MR zich meer laten scholen op 

het gebied van algemene MR kennis en specifieke, 
zoals bijvoorbeeld financiën of het schoolplan.  

Daarnaast willen we een gelijkwaardige 
gesprekspartner zijn voor de directie en hier een pro 
actieve houding in aannemen. De MR wil dit 
bewerkstelligen door haar structuur en positie 
steviger neer te zetten.  

Kennis is hierbij wederom belangrijk, maar ook 
actiever contact maken en zoeken met de achterban 
is hierbij van belang.  

Zoals in de inleiding beschreven, stond het 1e deel 
van 2018 met name in het teken van het vinden en 
aanstellen van een nieuwe directeur. Dit was een 
bewogen en leerzaam proces.  De MR heeft 
geprobeerd om gedurende het gehele proces zo 
transparant en open mogelijk communicatie te 
voeren en zaken te delen met haar achterban.  

Het proces heeft aangetoond hoe belangrijk dit is. 
Op dit proces kijkt de MR met redelijke 
tevredenheid terug en is content met het aanstellen 
van de nieuwe directeur.  

 

Voor 2019 stelt de MR zich de volgende doelen: 

- Updaten scholing medezeggenschapsraad 
- Duidelijk neerzetten van MR; als in positie 

als wel naar achterban toe 

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 2018 
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Samenstelling van de 
medezeggenschapsraad 

 
Naam Geleding  

 

Zittings-

periode 

 

Functie 

Rudi 

Broekhuizen 

 

Oudergeleding 2017-2020 Voorzitter 

Jannette 

van 

Wolswinkel 

 

Oudergeleding 2018-2019 

Treedt juli 

2019 af 

Algemeen  

lid 

Elisabeth 

van den 

Berg 

 

Oudergeleding  2017-2020 Algemeen 

lid  

Marielle 

Slijkhuis 

 

Personeelsgeleding 2017-2020 Algemeen 

lid 

Jantine van 

Steenbergen 

 

Personeelsgeleding 2016-2019 

Treedt juli 

2019 af 

Algemeen 

lid 

Jedidja 

Heimgartner 

 

Personeelsgeleding 2018-2019 

Treedt juli 

2019 af 

Secretaris  

Margriet 

Tombroek 

Personeelsgeleding 

/ vervanging 

zwangerschapsverl

oven  

2018 Algemeen 

lid  

 

 

 

Portefeuilles 
medezeggenschapsraad 
 
De MR heeft in 2018 7 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: 

- Vacature nieuwe directeur 
- Organisatiestructuur de Vogelhorst 
- Bestuur verslag/-begroting 
- Formatieplan 
- Toekomst van De Vogelhorst 
- Schoolplan 
- Ouderparticipatie 
- 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, maart 2019 

MR - SBO De Vogelhorst 
 

http://www.devogelhorst.nl/

