
Jaarverslag 2017-2018 van de MR van Het Baken, R.K. Basisschool in Berkel en Rodenrijs. 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Het Baken over het 
schooljaar 2017-2018. Hierin staat beschreven waarmee de MR zich het afgelopen jaar 
heeft beziggehouden. 

MR Leden 2017-2018 

• Personeelsgeleding:  
Martine Tilanus-Sloot ( is vervangen door Sharon Stelten) , Denise van Asch, Tamara 
Verlaan, Chamara Graafland ( zij is opgevolgd door Wendy van der Drift) en 
Nathalie van der Wielen. 

• Oudergeleding:  
Heleen Beumer, Annelie Boogerd, Leon van Es, Sanne Evers en Merlijn Bakkenes, 
Albert Driesprong. 

Aantal vergaderingen 2017-2018:  
Er zijn 7 bijeenkomsten geweest. 

Besproken onderwerpen in de MR:  
De volgende vaste punten werden besproken binnen de MR: 

• Jaarplan en jaarverslag van Het Baken 

• De begroting 

• Het formatieplan 

• De vakantieplanning van school 

• Schoolgids 

De MR heeft op alle genoemde punten positief advies gegeven en/of gestemd. 

Cursus MR:  
Er is in het schooljaar 2017-2018 de cursus medezeggenschap, verdiepingscursus 
bevoegdheden MR gevolgd. 

Congres WMS:  
De MR is naar het WMS-congres geweest. Dit is ervaren als een positieve dag met veel 
verkregen informatie. Aandachtspunten die voor de MR naar voren kwamen zijn: het 
belang van formalisatie/professionalisering, het juist vast leggen van besluiten, 
uitgewerkte tijdspaden en documentatie. 

Bouwplannen: 
De MR heeft bij de gemeente aangegeven betrokken te willen zijn bij de bouwplannen 
rondom de school, vooral met oog op verkeersveiligheid. De MR is bij meerdere 
bijeenkomsten geweest om informatie te ontvangen en hun zorgen te uiten m.b.t. de 
veiligheid van de leerlingen. Dit bij zowel de gemeente als de projectontwikkelaar. De MR 
laat continu hun betrokkenheid zien door hun aanwezigheid bij alle bijeenkomsten. Tevens 
is de projectontwikkelaar op een MR-vergadering aanwezig geweest op verzoek van de MR, 
om de bestaande conceptplannen toe te lichten.  Het lijkt erop dat mede door deze inzet 
en betrokkenheid de veiligheid van de leerlingen in de bouwplannen wordt meegenomen.   



TSO:  
Daar in het schooljaar 2019-2020 het merendeel van het TSO-bestuur zal aftreden en het 
feit dat er steeds vaker TSO-krachten te kort zijn heeft de MR het TSO-bestuur 
uitgenodigd. De TSO heeft toen toelichting gegeven m.b.t de stand van zaken op dat 
moment en de mogelijkheden voor in de toekomst. Er zijn meerdere opties besproken.  De 
directie en het TSO-bestuur kijken samen naar een oplossing voor de openstaande 
vacatures.  

Fruitdag:  
De MR heeft meegedacht en een voorstel gemaakt om een fruitdag in te voeren op het 
Baken.  De fruitdag is een doelstelling en geen beleid. De ervaring is dat de fruitdag breed 
gedragen wordt door het team, leerlingen en ouders.  

Sync:  
De MR heeft Sync geïmplementeerd als online systeem voor alle documenten, waartoe 
alleen de MR-leden toegang hebben.  

GMR:  
Namens de MR neemt Leon van Es zitting in de GMR. Dit is de overkoepelende MR van de 
Laurentiusstichting. De GMR is 6 keer bijeengekomen. Jaarlijks terugkerende onderwerpen 
zijn de begroting en het jaarverslag. Het College van Bestuur meldt de GMR wat er op 
bestuursniveau speelt. Specifieke onderwerpen waren dit jaar het privacy beleid en het 
strategisch beleidsplan 2019-2023. 

Schoolgids:  
Het document was toe aan vernieuwing zodat de leesbaarheid en de aansluiting bij de 
ouders zou verbeteren.  De MR heeft d.m.v. advies aan de directie bijgedragen aan de 
vernieuwde schoolgids. De vernieuwde schoolgids komt uit in het schooljaar 2018-2019.  

Website:  
De MR heeft hun onderdeel op de schoolwebsite vernieuwd en verbeterd.  

Jaarplannen en formaliseren van procedures: 
De MR heeft afgelopen jaar een jaarplanning gemaakt voor de onderwerpen: jaarplan, 
schoolplan, formatieplan, schoolgids en begroting.  Dit om duidelijk inzichtelijk te hebben 
welke onderwerpen we moeten agenderen.  

Voorlichting gedragscoördinatoren: 
De gedrag coördinatoren hebben een voorlichting gegeven n.a.v. RI&E( risico-inventarisatie 
en evaluatie) en de uitgevoerde QuickScan. Uit de RI&E en de QuickScan hebben de 
gedragscoördinatoren een schoolveiligheidsplan op gesteld. Deze is door de MR ingezien en 
besproken. Een aantal vragen en onduidelijkheden zijn door de directie toegelicht. De MR 
heeft positief ingestemd. 

Werkdrukvermindering: 
Er gaan vanaf het schooljaar 2018-2019 jaarlijkse subsidies komen voor 
werkdrukvermindering, over 4 jaar wordt dit bedrag verdubbeld. De personeelsgeleding 
van de MR heeft geïnventariseerd binnen het team waar dit geld het beste aan zou kunnen 
worden besteed. De PMR heeft de directie geadviseerd n.a.v.  hun bevindingen. De 
personeelsgeleding van de MR hebben samen met de directie een plan opgesteld dat breed 
gedragen wordt door het team.  

Schoolveiligheidsplan:  
Het schoolveiligheidsplan is een levend groeidocument wat door de gedragscoördinatoren 
wordt opgesteld. Het schoolveiligheidsplan is bekeken en er is overleg geweest met de 
directie. Er zijn een aantal aanpassingen gedaan. Er is ingestemd met het 
schoolveiligheidsplan. 



Bijeenkomst PPO Delflanden: 
De MR is naar de eerste bijeenkomst geweest van PPO Delflanden. Dit was een 
informatieve bijeenkomst m.b.t de leerlingenzorg binnen het samenwerkingsverband.  

Aftreden MR leden:  
Aan het einde van het schooljaar zijn Heleen Beumer en Annelie van den Boogaard 
afgetreden als MR-lid. Zij zullen als adviseur de bouwcommissie binnen de MR blijven 
ondersteunen.


