
Jaarverslag Medezeggenschapsraad  “De Boomladder” 

Schooljaar 2021-2022 

 
- Algemeen 
De medezeggenschapsraad is het orgaan op school dat zich bezig houdt met 
beleidszaken. In de Wet Medezeggenschap Scholen en het MR reglement van Stichting 
Blosse staat omschreven wat de bevoegdheden van de MR zijn. 

Soms is er sprake van adviesrecht; de MR mag dan over een bepaald onderwerp haar 
advies geven. Soms is er sprake van instemmingsrecht; de MR moet dan haar 
instemming over een bepaald onderwerp geven. 

In de MR zitten 4 leden van de personeelsgeleding en 4 leden van de oudergeleding. 
Ook is het mogelijk als aspirant lid de vergaderingen bij te wonen. Dit schooljaar was er 
één ouders aspirant lid. Dan heb je geen advies- en/of instemmingsrecht maar mag je 
wel inbreng hebben in de vergadering. Ook zal deze persoon op een later moment de 
mogelijkheid krijgen officieel toe te treden tot de MR. Als vertegenwoordiger van het 
bevoegd gezag was directeur Erna Driest aanwezig bij het laatste deel van de 
vergadering. 
 
 

- Samenstelling MR 

De MR van de Boomladder bestond in het schooljaar 2021-2022 uit de volgende leden: 
Oudergeleding: Nienke Kruijer (MR lid en notulist) , Sonja Bakker (MR lid), Maaike 
Heijnis (MR lid),Thijs van de Heijden (MR lid), René Conijn (aspirant lid). 

Personeelsgeleding: Judith Beers (voorzitter), Carolien van Zelst (secretaris), Daisy 
Klaver (vice-voorzitter), Marion Slippens (MR lid). 
 
 

- Frequentie vergaderingen 

De MR van de Boomladder heeft in het schooljaar 2021-2022, zes keer op de 
maandagavond vergaderd. De vergaderingen vinden plaats met directie. Zij schuift het 
laatste half uur van de vergadering aan. De directie wisselt informatie uit, beantwoord 
vragen en luistert/geeft adviezen. Ook dit jaar werkten we met een vooraf opgesteld 
jaarplan. De agenda werd gedurende het schooljaar enkele keren aangevuld met 
actuele onderwerpen.  
 

 

 

 

 

 



- Belangrijke onderwerpen waar we ons dit schooljaar mee bezig hebben 
gehouden 
- Het schoolontwikkelingsplan is geëvalueerd; 
- Het Jaarplan van de MR is geëvalueerd en aangepast; 
- De kerndoelen en de ontwikkelingen per vakgebied zijn besproken; 
- Er is kritisch naar de uitslagen van de Cito gekeken; 
- Het Kindcentrum is een regelmatig terugkerend thema, hoe gaat dat bij ons op school. 
- Hoe wordt de interne kwaliteit gewaarborgd; 
- Het personeelsformatieplan/groepsindeling; 
- Speerpunt van het afgelopen schooljaar was ouderbetrokkenheid en communicatie 
binnen ons team en naar ouders toe.  
 

- Verloop MR 

Zoals de MR-samenstelling gestart is, zijn we ook geeindigd.  

 

- GMR 
De GMR (gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad) bestaat uit afgevaardigden 
van alle Blosse scholen. Zij behandelen onderwerpen die belangrijk zijn voor alle Blosse 
scholen; een overkoepelend orgaan dus. Tijdens de MR vergaderingen op de 
Boomladder bespreken we waar nodig onderwerpen die de GMR aandraagd. Namens 
de Boomladder is er op dit moment geen ouders/leerkracht die zitting heeft in de GMR.  

 
- Tot slot 
Als u mee wilt praten of denken over beleidszaken binnen deze professionele 
organisatie, komt u dan gerust eens meeluisteren. De vergaderdata staan op de website 
van de Boomladder. Laat u dit even weten via de leerkracht. Mocht u verder vragen 
hebben of documenten willen inzien kunt u contact openemen met de MR.  
 
U bent van harte welkom! 


