
 
Medezeggenschapsraad 
Adriaan Roland Holstschool 
Jaarverslag 2015-2016  
 

Bergen NH, september 2016 
 
 
Samenstelling en bezetting MR. 
Oudergeleding:  
Roelandt van Iersel, voorzitter en lid van sept 2015 tot feb 2016.  
Audrey Kramer, voorzitter vanaf feb 2016 en lid GMR. 
Rogier Diepenmaat, secretaris. 
 
Leraren geleding: 
Josefien van Geluk, en lid GMR 
Lupko Koetje, tot sept 2015. 
Adry Bakkum, vanaf nov 2015. 
 
Directie 
Rob van Tricht. Per sept. 2016 aangesteld als directeur van onze school ter vervanging 
van Peter Valster. Hoewel de directeur van onze school formeel geen lid van de MR is,  
heeft Rob alle vergaderingen bijgewoont. 
 
Scholing 
De oudergeleding heeft in oktober 2015 de cursus “mr basis primair onderwijs” gevolgd. 
Hier werd ingegaan op de rechten en plichten van de MR. 
 
 
Nieuw statuut en huishoudelijk reglement. 
Per feb 2016 is het huishoudelijk reglement en Statuut van de MR up to date gemaakt. 
 
Contact met achterban. 
Het afgelopen schooljaar heeft de MR 4 (oudergeleding) inloopspreekuren gehouden 
voor ouders met vragen, en konden ouders via het email adres van de MR meedenken en 
vragen stellen. 
Er is contact geweest tussen de MR en de Ouderkring en er zijn afspraken gemaakt over 
meer samenwerking. 
Ook zijn er regelmatig berichten in de nieuwsbrief geplaatst over de ontwikkelingen. 
 



 
Activiteiten 
 
De MR vergaderde in totaal 8 keer. De belangrijkste activiteiten van de MR waren: 
 

• Diverse acties op het gebied van hygiëne en schoonmaak;  
- Een schoonmaakkast voor ouders en een nieuwe stofzuiger. 
- Er zijn nieuwe afspraken met de schoonmakers gemaakt om hun 

werkzaamheden te verbeteren.  
- Met het bedrijf Vendor is een pilot gestart voor het leveren van handdoeken,  

toiletpapier en dispensers met zeep. (in het komend schooljaar wordt een 
besluit hierover genomen) 

• 2 leerkrachten maken (loopt nog) een vakken en periode lijst per klas (leerjaar) 
om dit vervolgens op de website te plaatsen. (Uit de inloopspreekuren kwam naar 
voren dat er behoefte is aan meer informatie over de klassen). 

• De MR heeft ingestemd met de verantwoording ouderbijdragen 2015.  
• De MR heeft ingestemd met de schoolgids 2016-2017. 
• Het formatieplan 2017 is voorgelegd en besproken met de MR. 
• De MR heeft voorgesteld om de contributie van Windekind te verhogen. Vooral 

ook omdat een deel van de ouderbijdrage ingezet wordt voor het bekostigen van 
Windekind. De verhoging zal deels per 01-01-2017 ingaan. 

• Er is met de Ouderkring afgesproken dat er 2x per jaar een bijeenkomst zal zijn 
met alle klassenouders en ouders uit de diverse commissies. 

• Er is een nieuwe uitleg tekst voor de vrijwillige ouderbijdrage opgesteld door de 
MR. 

• Er zijn 4 MR (oudergeleding) inloopspreekuren gehouden. 
• De MR nam deel aan de (7) GMR overleggen. 
• De MR houdt nauwgezet de ontwikkelingen die volgen uit het RI&E (risico 

inventarisatie en evaluatie) rapport in de gaten, en is voorlopig tevreden met de 
voorgenomen acties en gemaakte afspraken. 

 
 
Komend schooljaar 
Voor het komende schooljaar heeft de MR een jaarplanning met onderwerpen die per 
periode aan bod zullen komen. 
Daarnaast zullen nog lopende onderwerpen en acties uit het afgelopen schooljaar op de 
agenda van de MR geplaatst worden. 
 
 


