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Voorwoord 

Ieder schooljaar maakt de medezeggenschapsraad (MR) van de Bos en Lommerschool een 
jaarverslag. In dit jaarverslag staat in hoofdlijnen waar de MR zich het afgelopen schooljaar 
mee bezig heeft gehouden. Dit verslag is ook te vinden op de website van onze school.  

René Udo, voorzitter 

Samenstelling Medezeggenschapsraad(MR) 
 
Charlotte Hagenaars is als voorzitter gestopt. Zij is wel lid van de MR gebleven en ook 
toegetreden tot de GMR. Het is de bedoeling dat alle scholen een vertegenwoordiger 
hebben in de GMR. Deze overkoepelende raad overlegt regelmatig met het schoolbestuur. 
Namens de personeelsgeleding is René Udo als nieuw lid toegetreden tot de MR. De overige 
leden hebben gevraagd of hij de voorzittersrol op zich zou willen nemen. Hij heeft daar mee 
ingestemd. Wegens privéomstandigheden is Mariam Ben Allal met ingang van januari 2017 
gestopt als lid. Anwar Guman (oudergeleding) is haar opvolger. 
 
Samenstelling: 
 
Voorzitter              : René Udo                     (personeel) 
Secretaris              : Halima Massoudi        (ouders) 
Penningmeester  : Annelien de Voogt      (personeel) 
Lid                           : Mariam Ben Allal        (ouders) 
Lid en GMR-lid      : Charlotte Hagenaars (personeel) 
Lid                           : Hanan Bendaoud        (ouders) 
 
Vergaderingen: 
 
De MR vergadert op de dinsdag en is 7 keer bijeen geweest. 
 
Vergaderdata:    
          

  

13 september 2016   
 
24 oktober 2016        
 
24 januari 2017            
 
  7 maart 2017            
 
  9 mei 2017                
 
27 juni 2017                
 
11 juli 2017        
          



Waar sprak de MR over in schooljaar 2016/17 
In schooljaar 2016/2017 zijn onderstaande onderwerpen aan bod gekomen. Voor nadere 
informatie verwijst de MR naar de verslagen van onze vergaderingen op de website. Voor 
meer informatie over een bepaald onderwerp kunt u terecht bij de leden. 
Heeft u vragen na het lezen van het jaarverslag en/of verslagen van vergaderingen dan kunt 
u die op onderstaande manieren aan ons stellen.  

 Schriftelijk, via een e-mail aan mr@bosenlommerschool.nl  

 Tijdens een MR-vergadering. De vergaderingen zijn openbaar en dus voor een ieder 

toegankelijk. Graag even melden indien u bij een vergadering aanwezig zou willen 

zijn. Bij de behandeling van vertrouwelijke onderwerpen is de vergadering niet 

openbaar.  

 Persoonlijk aan één van de MR-leden. 

Onderwerpen MR: 

* Nieuwe leden MR 

* Taakverdeling MR 

* Huishoudelijk Reglement MR 

* Jaarplanning en jaarverslag MR 

*  De ouderraad 

* De nieuwbouw en het openingsfeest 

* Ouderbijdrage schoolkamp groep 8 

* Schoolgids 2017/18 

* Inzet personeel en de werving van nieuwe personeelsleden 

* De schooltijden 

*Modernisering van het onderwijs (IPC) 

* Schoolvak Engels  

* Gezonde voeding en beweging 

* Financiën school 

* De klachtenregeling 

* Nieuwe samenwerkingspartner Voorschool (Humanitas) 
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