
 

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft het afgelopen schooljaar 5 keer vergaderd. 

Hierbij geven we u een beknopt overzicht van de relevante thema’s die zijn 

besproken. 

 

  

Financiën 

 

De MR heeft advies uitgebracht over de begroting en geconcludeerd dat er sprake is 

van een gezonde begroting.  

 

Onze school heeft een beroep gedaan op de middelen die beschikbaar zijn in het 

kader van het Nationaal Programma Onderwijs. De verantwoording over de besteding 

van de middelen is aan de MR ter goedkeuring voorgelegd. We hebben hiermee 

ingestemd. De directeur heeft in haar sloteditie schooljaar 2021/2022 uitgebreid 

verslag gedaan hierover. We verwijzen u graag naar dat verslag.  

 

Interne audit 

 

Afgelopen schooljaar is er namens De Haagse Scholen een interne audit geweest op 

onze school. Deze audit vindt op iedere school van DHS om de drie jaar plaats. Op 

verzoek van de MR heeft de auditcommissie ook een aantal ouders gesproken van de 

school. Deze audit wordt door de directeur (die immers nog niet zo lang geleden is 

aangetreden) beschouwd als een nul meting, met name ten aanzien van de 

ontwikkeling richting thematisch werken, de doorgaande lijn spelend leren in groep 

3 en zelfstandig werken in groep 4 tm 8. Met de audit over drie jaar kunnen we de 

geboekte voortgang zien. De door de auditoren genoemde verbeterpunten heeft de 

directeur met de MR besproken. We zullen elkaar scherp houden hierop.   

 

 

Thema’s 

 

De plusklas zal na het vertrek van Monique Smit de komende jaren anders worden 

ingevuld. Zoals u wellicht al heeft opgemerkt is de naam gewijzigd in klimklas. De 

criteria voor toelating zullen aangescherpt worden. Als MR blijven we de 

ontwikkelingen rond de klimklas volgen.    

 

De overblijf is ook onderwerp van gesprek geweest het afgelopen schooljaar. We 

hebben het vooral gehad over welke acties de school heeft opgepakt in samenwerking 

met Kinderstralen. De MR houdt dit ook dit schooljaar weer nauwlettend in de gaten 

om de kwaliteit te verbeteren. 

 

Er heeft een tevredenheidsonderzoek van DHS plaatsgevonden. School kreeg hoge 

waardering. De MR zal het rapport nog wel bespreken.   

    

De pilot schoolfruit is afgerond. Helaas moesten we concluderen dat het niet aan 

de verwachtingen voldeed. Zo hadden veel kinderen vaak al zelf vaak groente of 

fruit mee naar school genomen waardoor er veel moest worden weggegooid, De pilot 

wordt niet voortgezet.   



 

Het thema klimaatbeheersing  heeft de MR afgelopen jaren vaker geagendeerd. De 

directeur heeft dit opgepakt en is voornemens airco’s aan te schaffen. We zijn 

heel blij met dit resultaat. Er dient echter eerst een aanbestedingsprocedure 

gevolgd te worden. Hopelijk kunnen de airco’s dit schooljaar al ingezet worden. 

 

De MR heeft ingestemd met de schoolgids. We horen dat ouders veel waardering 

hebben voor de handige kalender die bij de schoolgids is gevoegd.  

 

De MR kreeg via een ouder van school het verzoek of de kinderen van school iets 

konden bijdragen voor de Oekraïense kinderen die in de wijk (Mgr Nolenslaan) 

worden opgevangen. We hebben dit besproken en school heeft dit opgepakt. Ouders en 

kinderen konden spullen inleveren op school. Er is heel veel opgehaald voor de 

kinderen.  Dank u wel! De Oekraïense kinderen komen dit schooljaar een keer de 

school bezoeken.  

 

De inkomsten (de vrijwillige ouderbijdrage) en uitgaven van de ouderraad worden 

door de oudergeleding uit de MR ieder jaar gecontroleerd en zijn ook dit jaar weer 

goedgekeurd. Opvallend is dat relatief veel ouders vergeten hun bijdrage te 

betalen. Niet uit onwil maar omdat het verzoek om de bijdrage op papier mee naar 

huis komt en dan ergens op een stapel verdwijnt. De oudergeleding denkt dat een 

digitale betaallink handig zou zijn. We gaan met de ouderraad in overleg om te 

zien welke mogelijkheden er zijn.     

 

 

Samenstelling MR  

 

De MR kende in schooljaar 2021/2022 de volgende bezetting: 

Hanneke, Erik, Elise en Aafje vanuit de leerkrachten. Cindy, Karel, Eline en Mutlu 

vanuit de ouders.   

 

Halverwege het jaar werd bekend dat we van drie fijne collega’s - Anja, Maxime en 

Peter - binnen de MR afscheid moesten nemen. Gelukkig konden de vacatures snel 

worden vervuld. Met de komst van Elise, Erik en Karel zijn we gelukkig weer 

compleet. Om de nieuwe collega’s snel op weg te helpen hebben we als MR zelf een  

‘introductie workshop’ verzorgd. 

 

Onze MR kent ook dit jaar een duo als voorzitter. Aafje namens de 

personeelsgeleiding en Cindy namens de oudergeleding.   

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de MR betrokkenheid het 

afgelopen schooljaar. Neem gerust contact met een van ons op als u vragen heeft 

(mr@bohemenkijkduinschool.nl) of als u een thema heeft waarover u eens van 

gedachten wilt wisselen met de MR. 

 

Met vriendelijke groet,  

MR OBS Bohemen Kijkduin 


