
 

 
Medezeggenschapsraad St. Bonifaciusschool 

Jaarverslag MR schooljaar 2018 - 2019 
 
 
Gedurende het schooljaar 2018 – 2019 bestond de medezeggenschapsraad (MR) uit de volgende personen: 

● Mw. S. Ettema voorzitter oudervertegenwoordiger 

● Dhr. F. Schouten lid, GMR oudervertegenwoordiger 

● Dhr. A. Hospers lid oudervertegenwoordiger 

● Mw. R. de Haas lid personeelsvertegenwoordiger 

● Mw. K. Hoogenboom lid personeelsvertegenwoordiger 

● Mw. D. Noordervliet lid,GMR personeelsvertegenwoordiger 

Het secretariaat is bij toerbeurt belegd bij de personeelsgeleding. 

 

Mevrouw Boekweit is dit schooljaar nieuw in de MR en vervangt de heer Van Leeuwen. De heer Pillen is in 

februari 2017 toegetreden tot het bestuur van SKOW en heeft daardoor de MR moeten verlaten. Er zijn 

zowel aan het begin van als tijdens het schooljaar verkiezingen geweest. Bij beide verkiezingen waren er 

twee kandidaten. De heer Lépinasse is toegetreden in de tweede helft van schooljaar 2017 en vervangt de 

heer Pillen. 

Rooster van aftreden 

Naam Periode Loopt af na schooljaar 

Mw. M. Noordover 2012-2015 

2015-2018 

2018/2019 

Mw. M. Boekweit 2016-2019 (mogelijkheid tot 

verlening van 3 jaar) 

2019/2020 

De heer V. Lépinasse 2017-2020 2019/2020 

Mw. M. Hendriks 2014-2017 (mogelijkheid tot 

verlenging) 

2017/2018 

Mw. C. Bos 2013-2016  

2016-2019 

2019/2020 
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Mw. M. Frazer 2016 – 2018 2017/2018 

 

 

Organisatie 

De voorzitter verzorgt in ieder geval na iedere vergadering een kort stukje voor in de Bonifax op te nemen, 

zodat we transparanter (proberen te) zijn richting de achterban. Als het nodig is, kan er ook tussentijds 

geïnformeerd worden over zaken die in de MR worden behandeld. 

Mevrouw Hendriks en de heer Lépinasse zijn tevens lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

(GMR) van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW), als vertegenwoordigers van de St. 

Bonifaciusschool. De heer Lépinasse heeft hierin de taken van de heer Pillen overgenomen.  

Mevrouw Bos is vanwege haar verlof twee maal niet bij een vergadering aanwezig geweest. De 

personeelsgeleding heeft er voor gekozen haar positie tijdelijk leeg te laten.  

Er zijn dit jaar geen cursussen of andere scholing geweest, daar er geen behoefte aan was. 

Vergaderingen 

De MR is dit schooljaar 6  keer bij elkaar gekomen, te weten: 

● 4 oktober 2018 

● 26 november 2018 

● 7 februari 2019 

● 14 maart 2019 

● 5 september 2019 

● dinsdag 2 juli 2019. 

 

Behandelde onderwerpen 

- Fleur neemt afscheid als MR-lid en hij wordt vervangen door Richalle. 
 

- Evaluatie van het schooljaarplan 2015-2016. Punten die naar voren komen zijn; Uitkomsten 
tevredenheidsonderzoek onder ouders. Inzet van tablets tijdens rekenonderwijs. 
Vervanging IB'er. Standaardisering van onze zorgplannen. Klassenconsultatie van de 
leerkrachten. 

 
- Het nieuwe schooljaarplan 2016-2017 komt op tafel met hierin de verbeterpunten die zijn 

opgenomen in dit nieuwe plan. 
 

- Er is een werkgroep opgericht vanuit de SKOW om te komen tot een IKC (integraal 
kindcentrum). Deze werkgroep gaat zich in eerste instantie bezig houden met de eventuele 
huisvesting van dit centrum. De MR heeft reserveringen met betrekking tot het proces 
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omdat de MR vindt dat het onderwijsconcept als leidraad moet dienen voor besluitvorming 
in plaats van huisvesting. 

 
- De peuterspeelzaal (Woelwaters) gaat sluiten en de nieuwe huurder wordt Norlandia.  

 
- Er is een leerlingenraad opgericht op onze school. De MR is positief over dit initiatief. Er 

moet nog wel aan getrokken worden om er zinvolle zaken uit voort te laten vloeien. De MR 
zal deze ontwikkeling met interesse volgen. 

 
- Instroomleerlingen vanuit de Den Deijl school krijgen extra begeleiding (RT). 

 
- Er komt eenmalig een borrelavond op groepsniveau waarvan de organisatie ligt bij de 

klassenouders. 
 

- Vanuit de schoolpleincommissie is er een pingpongtafel aangeschaft. 
 

- Mariëtte Hendriks gaat stoppen in verband met het verstrekken van de termijn van de MR. 
Madelon gaat ook stoppen met de MR en GMR. Er worden in het nieuwe schooljaar 
nieuwe verkiezingen uitgeschreven. 

 
- Met betrekking tot de formatie; meester Marcel gaat groep 8 doen. Hij heeft aangegeven 

dan wel te willen stoppen met muziek onderwijs. Er wordt een muziekleerkracht van de St 
Jan Baptist benaderd. 

 
- Groep 3 krijgt extra formatie ivm de groepsgrootte. De MR heeft aangegeven nauw 

betrokken te willen zijn bij hoe de school dit gaat oplossen. Ook heeft de MR het advies 
meegegeven om vroegtijdig de oplossingen met ouders te bespreken zodat zij de kans 
hebben te reageren en vragen te stellen. 

 
- Om een betere doorstroom naar groep 1 en 2 te bewerkstelligen heeft de directie samen 

met de leerkrachten de mogelijkheid van faseonderwijs onderzocht. De conclusie hiervan 
was dat er nog onvoldoende fundament is om dit te kunnen inzetten. De MR juicht het 
zoeken naar andere opties toe zodat de lesstof in de onderbouw goed aansluit bij het 
ontwikkelingsniveau van het kind. 

 
- De MR heeft akkoord gegeven op het zorgplan met de notitie dat de volgende keer de MR 

graag eerder betrokken wordt. 
 

- De MR heeft vragen gesteld over de vertrouwenspersoon en vraagt zich af of dit bij de 
directie van de school moet liggen. Er is ook een externe vertrouwenspersoon die in de 
schoolgids vermeld zal worden. 

 
- Dit schooljaar heeft de MR extra vragen gesteld over de sociaal emotionele ontwikkeling 

van kinderen en hoe de school hierin ondersteunt. De SCOL wordt afgenomen en alleen 
wanneer hier aanleiding toe is zal op groepsniveau een interventie gedaan worden. Voor 
individuele leerlingen zal de SAD ingeschakeld worden. 

 
- Er is extra aandacht voor het thema gezondheid waar middels het programma “lekker fit” 

invulling aan wordt gegeven.  
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- We hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een watertap te plaatsen op het 
schoolplein. 

 
- Er is vanuit de GMR een pilot gestart met een schoolapp, vanuit de MR spelen wij hier in 

een toetsende rol in en blijven op de hoogte van de pilot. 
 

- Er is dit jaar ruim aandacht geweest voor het proces van ontwikkeling rondom het IKC 
thema. De verschillende scenario’s zijn met de MR gedeeld. De MR heeft haar positie 
ingenomen waar het gaat om de rol die zij in dit proces speelt. Hierbij is aangegeven dat 
zorgvuldigheid van groot belang is.  

 

 

 

 

 

 

 

Wassenaar, 31 mei 2018 

Namens de MR St. Bonifaciusschool, 

Manuela Boekweit (voorzitter) 
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