
 

 
Jaarverslag 2018 Medezeggenschapsraad Herman Broerenstichting  
 
De MR van de Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege wordt rechtstreeks door en uit de 
ouders/verzorgers en het personeel gekozen volgens de bepalingen van het MR reglement. Een lid van de 
MR heeft zitting voor een periode van 4 jaar en kan zich maximaal één keer herkiesbaar stellen.  
 
De MR bestaat uit 8 leden waarvan 4 ouders, 2 vanuit locatie Delft en 2 vanuit locatie Westland.  
Binnen de Oudergeleding van de MR zijn er in 2018 wat wisselingen en vacatures geweest. 
In 2018 was er van maart tot december een vacature voor OMR Westland. Deze vacature is in mei tijdelijk 
ingevuld door mevr. G. Lovelock. Van juni tot december was er een vacature voor OMR Delft.  
 
Ook vanuit het personeel zijn er 4 vertegenwoordigers, van elke locatie 2 van wie één het onderwijzend 
personeel en de ander het onderwijs ondersteunend personeel vertegenwoordigt.  
Mevr. M. Beernink heeft mevr. M. Visser tijdens ziekte vervangen.  
 
De samenstelling van de MR was in 2018 als volgt:  
Oudergeleding:  
Dhr. A. Middeldorp lid, oudergeleding Delft  
Mevr. A. Verbunt lid, oudergeleding Delft  (afgetreden per juni 2018) 
Mevr. M. Ooyevaar, oudergeleding Westland  
Mevr. S. v.d. Tuin, oudergeleding Westland (afgetreden per maart 2018) 
Mevr. G. Wils, oudergeleding Westland (per december 2018) 
 
Personeelsgeleding:  
Mevr. J. Grootscholten lid, personeelsgeleding onderwijs ondersteunend personeel Delft  
Mevr. E. van der Mark lid, personeelsgeleding onderwijs ondersteunend personeel Westland  
Mevr. K. Steentjes lid, personeelsgeleding onderwijzend personeel Westland  
Mevr. M. Beernink plaatsvervangend lid, personeelsgeleding onderwijzend personeel Delft 
Mevr. M. Visser, lid personeelsgeleding onderwijzend personeel Delft 
 
De MR heeft in het jaar 2018 acht keer overleg gehad met het College van Bestuur.  
Er werd onder meer gesproken over:  

 Stand van zaken werkgroepen: Parro, ICT, introductiecursus, werving nieuwe personeelsleden 

 Vaccinatieprogramma Hepatitis A en B 

 Personele consequenties t.b.v. het dalend leerlingenaantal 

 Stand van zaken nieuwe website 

 Stand van zaken vacatures 

 Extra middelen werkdrukverlaging 

 Strategisch beleidsplan 

 Stand van zaken klankbordgroepen 

 Inzet zorg op school 

 Analyse ziekteverzuimcijfers 

 Pilot Social Schools en Parro 
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 Professioneel Statuut 

 Jaarverantwoording 2017 

 Beleidskeuzes m.b.t. formatie 2018-2019 

 Stand van zaken wijziging schooltijden 

 Inzet kwaliteiten medewerkers 

 Analyse medewerkertevredenheidsonderzoek 
 
De MR heeft tijdens de overleggen zonder het bestuur onder meer gesproken over: 

 De ouderbetrokkenheid op de HBS 

 Het verzoek tot wijziging schooltijden locatie Delft 

 Scholing voor MR leden 

 Invulling van vacatures 
 
De MR heeft het Bestuur positief geadviseerd over: 

 Vakantierooster schooljaar 2018-2019 (PMR) 

 Meerjarenbegroting 2019-2022 (MR) 
 
De MR heeft in 2018 instemming verleend aan:  

 Schoolhond (MR) 

 Cafetariaregeling 2018 (MR) 

 Klachtenregeling (MR) 

 Opleidingseisen intern begeleider en coördinator arbeidstoeleiding (PMR) 

 Vereenvoudiging duurzame inzetbaarheid (PMR) 

 Certificaat rijvaardigheid (MR) 

 Leerlingenvervoer (MR) 

 Invoering overlegmodel (PMR) 

 Opheffing verplichting Master EN, hiervoor in de plaats een introductiecursus n.t.b. (PMR) 

 Plan sponsoring kamp VSO (MR) 

 Aanwijzen functionaris gegevensbescherming (MR) 

 Privacyreglement (MR) 

 Informatiebeveiligings- en privacybeleid (MR) 

 Pilot Het nieuwe functioneringsgesprek (PMR) 

 Regeling taken en verantwoordelijkheden Functionaris voor gegevensbescherming (MR) 

 Schoolgids en Collegegids 2018-2019 (MR) 

 Strategisch Beleidsplan (MR) 

 Rijvaardigheidstest teamleden Herman Broerenstichting (MR) 

 Formatie Westland (PMR) 

 Formatie Delft (PMR) 

 Protocol Rouwverwerking (MR) 

 Wijziging meldcode (MR) 

 Protocol datalekken en informatiebeveiligingsincidenten 

 Bestuursbeleid schoolplannen 2019-2023 
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De MR is in 2018 twee keer uitgenodigd om te overleggen met de Raad van Toezicht in maart en in 
november. Tijdens dit gezamenlijk overleg  is o.a. gesproken over: 

 de beleving van het personeelstekort op de HBS 

 de kracht van de MR binnen de organisatie 
 


