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Voorwoord 

Ieder schooljaar maakt de medezeggenschapsraad (MR) van de Bos en Lommerschool een 
jaarverslag. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden waar de 
MR zich in het afgelopen schooljaar op hoofdlijnen mee bezig heeft gehouden. Dit verslag is 
ook te vinden op de website van onze school. Heeft u vragen na het lezen van het jaarverslag 
dan kunt u dat persoonlijk of schriftelijk laten weten. De MR dankt de directie als 
vertegenwoordiging van het bevoegd gezag voor de constructieve samenwerking. 
 
Mede namens de andere leden van de MR, 

René Udo, voorzitter 

Wat doet de medezeggenschapsraad? 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht inspraakorgaan dat de belangen 
behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). De MR 
denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit en 
professionaliteit van het onderwijs op onze school. De MR komt daarvoor regelmatig bijeen 
en heeft zo ook de mogelijkheid om met de directie te praten over de schoolontwikkeling. 
Onze vergaderingen zijn openbaar en dus voor een ieder toegankelijk. Bij de behandeling 
van alle vertrouwelijk verstrekte gegevens, is de vergadering niet openbaar. Geheimhouding 
is dan voor de MR verplicht. Voor uitleg over een bepaald onderwerp kunt u ons persoonlijk 
benaderen of dat schriftelijk doen via een e-mail aan mr@bosenlommerschool.nl  Voor het 
loket van de administratie staat een ideeënbus voor al uw suggesties en vragen. 

Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) 
 

Voorzitter René Udo Personeel 

Secretaris Halima Massoudi Ouders 

Penningmeester Annelien de Voogt Personeel 

Lid Hanan Ben Massaoud Ouders 

Lid Marjan de Jong Personeel / tevens lid GMR 

Lid Anwar Guman Ouders 

 

Waar sprak de MR over in schooljaar 2017/2018? 

In schooljaar 2017/2018 zijn veel gespreksonderwerpen aan bod gekomen in de 
vergaderingen van de MR. Tevens heeft de MR op de jaarlijkse ouderavond een korte 
presentatie gegeven over medezeggenschap. Ook heeft er een gesprek plaats gevonden met 
de heer Özçelik van de GMR ter intensivering van de contacten en de zoektocht van de GMR 
naar nieuwe leden. De GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapraad. In de 
GMR zitten vertegenwoordigers van meerdere scholen van ons schoolbestuur. Voor meer 
informatie verwijst de MR naar de verslagen van onze vergaderingen op de website.  
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Gespreksonderwerpen 
 
De MR vergaderde op de dinsdag, is 7 keer bijeen geweest en heeft gesproken over de  
volgende onderwerpen: 
19 sept.2017           Taakverdeling MR/jaarplanning/huishoudelijk reglement/ jaarlijkse 
                                   algemene ouderavond 
21 nov. 2017            Jaarverslag/IPC/de klachtenregeling 
23 jan.  2018            Ouderinitiatief, bestrijding van luizen  
27 mrt. 2018            Financiën (o.a.  jaarcijfers en schoolbegroting 2017/18) 
15 mei  2018            Formatieplan/schoolgids/schoolondersteuningsprofiel (zorg) 
                                   Wet op de privacy/vakantieregeling 2018/19 
26 juni 2018             Formatieplan/ schoolgids/ klachtenregeling/evaluatie schooljaar 
11 juli  2018             We kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid om   
(reservedatum)       onderwerpen die nog niet waren afgerond te bespreken. Afscheid van 
                                   de leden Halima Massoudi en Hanan Bendaoud. 
 


