
Jaarverslag Medezeggenschapraad 

2015-2016 

O.B.S. “de Bosvlinder” Hooghalen 

 

Samenstelling MR in het schooljaar 2015-2016 

 

Jacqueline Posthumus (voorzitter), Helga Beuving, Antecla Hoving (gedeeltelijk in verband 

met ziekte), Immy Rorije (vervanging Antecla in de GMR), Henk Iwema, Nienke Jager en 

Jeroen van der Leur (secretaris). 

 

Algemeen, verantwoording van de werkzaamheden: 

 

De medezeggenschap van het onderwijs is geregeld in de “wet medezeggenschap onderwijs 

1992”. In die wet zijn bijvoorbeeld zaken vastgelegd als het aantal leden van de raad, welke 

zaken adviesplichtig zijn en welke zaken instemmingsplichtig zijn. In die wet is ook 

vastgelegd dat de raad jaarlijks schriftelijk verslag dient te doen van haar werkzaamheden en 

dat de raad ervoor moet zorgen dat alle bij de school betrokkenen, kennis van dit verslag 

kunnen nemen (artikel 5.7 van de genoemde wet). Deze zaken zijn tevens vastgelegd in 

artikel 19 van het MR reglement van de bestuurscommissie Midden Drenthe. 

 

Het jaarverslag 2015-2016 is door de MR vastgelegd en ter kennisgeving beschikbaar gesteld 

aan ouders, ouderraad (OR), het personeel en de directeur van o.b.s. de Bosvlinder, 

onderdeel van Kits Primair. 

 

Inleiding 

 

De MR heeft zich in het schooljaar 2015-2016 met diverse zaken bezig gehouden. Er is door 

de MR in het schooljaar vergaderd op 14 september, 9 november, 18 januari, 27 maart, 9 

mei en 20 juni.  

 

Vaste agendapunten: 

Opening en algemene mededelingen, mededelingen directie, mededelingen 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

 

Overige agendapunten: 

Ziekteverzuim, schoolplan, schooljaarplan, ouderenquête nieuwe schooltijden, formatie.  

 

Notulen ter inzage op de website van Kits Primair. 

 



De vergaderingen vonden allemaal op de school plaats. Het eerste deel altijd in 

aanwezigheid van de directeur. Er is geen aanleiding geweest om een vergadering te 

beleggen zonder de aanwezigheid van de directeur.  

 

Vragen, suggesties en/of opmerkingen betreffende dit verslag kunt u kwijt op de zakelijke 

ouderavond van dinsdag 28 juni a.s. of kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris 

van de MR, Jeroen van der Leur.  


