
 

 
Jaarverslag 2020 Medezeggenschapsraad Herman Broerenstichting  
 
Samenstelling MR 
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 totaal  8 leden, vier leden vanuit locatie Delft en vier leden vanuit locatie Westland. Per 
locatie zijn er twee ouders vertegenwoordigd, één ouder afkomstig vanuit het SO en één ouder vanuit het 
VSO. Binnen de oudergeleding zijn er dit jaar geen wisselingen geweest.  
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.  
Edith v.d. Mark heeft in juni 2020 na ruim 7 jaar tussentijds afscheid genomen van de MR, haar 
zittingstermijn liep eigenlijk tot medio juni 2021. Vera v.d. Eijk vervangt haar tot haar zittingstermijn 
afloopt en mag zich daarna herkiesbaar stellen. 
 
De samenstelling van de MR was in 2020 als volgt:  
Oudergeleding:  
Gabriëlle Wils, SO Westland (lid sinds december 2018) 
Anne Mieke Berkel, VSO Westland (lid sinds juni 2019) 
Rianne Boerefijn, SO Delft (lid sinds januari 2019) 
Natasja de Vette, VSO Delft (lid sinds oktober 2019) 
 
Personeelsgeleding:  
Edith van der Mark, OOP Westland (lid sinds april 2013, afgetreden per juni 2020) 
Vera v.d. Eijk, OOP Westland (lid sinds september 2020) 
Jacqueline Grootscholten, OOP Delft (lid sinds september 2017) 
Karina Steentjes (voorzitter), OP Westland (lid sinds september 2017) 
Marlene Visser, OP Delft (lid sinds juli 2015) 
 
Deelraden 
De MR kent twee deelraden die verbonden zijn aan de locaties. De deelraad treedt in de bevoegdheden 
van de MR voor zover die bevoegdheden betrekking hebben op de zelfstandige besluiten van de locaties. 
De MR leden vanuit beide locaties zijn lid van de betreffende deelraad.  
Dit schooljaar zijn er diverse deelraadvergaderingen geweest waarin we met de directie overleg hebben 
gehad. Er zijn extra vergaderingen met de deelraad ingelast om snel te kunnen besluiten m.b.t. de 
scholensluiting als gevolg van COVID-19. Ook is er in beide deelraden gesproken over de jaarplannen en het 
werkverdelingsplan van de locaties. Daarnaast heeft de deelraad Delft ook met directie gesproken over de 
verhuizing naar de Borneostraat en heeft deelraad Westland gesproken over de mogelijkheden voor de 
inzet van de margeuren in het SO.  
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Ontwikkelingen 
We vinden het als MR belangrijk om goed inzicht te hebben in de zaken die er rondom medezeggenschap 
spelen. Vorig schooljaar hebben we een cursusavond gevolgd, waarbij we opmerkten dat we behoeften 
hadden aan basiskennis. Dit jaar hebben we gekozen voor de cursusavond MR start, waarin Patrick Loeps 
namens de Vereniging voor Openbaar Onderwijs ons heeft bijgeschoold. We zijn geïnformeerd over : de 
basisuitgangspunten van het werk als MR lid en  de belangrijkste rechten en plichten van een MR. 
In januari hebben alle MR leden ook een tablet vanuit het bestuur te leen gekregen. Deze tablet kan tijdens 
de vergaderingen gebruikt worden en vervangt hiermee de papieren versie van alle benodigde stukken 
voor een vergadering.  
 
Overleg met Bestuur en RvT 
De MR heeft in het jaar 2020 zeven keer overleg gehad met het College van Bestuur.  
We zijn door het bestuur tijdens elke vergadering geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 
bovenschoolse werkgroep van het inscholingsprogramma en de werkgroep HBS 50 jarig jubileum. Ook 
heeft de MR het bestuur gevraagd om ons op de hoogte te houden van de vacatureruimte en de 
wervingsactiviteiten. Het bestuur stuurt ons voorafgaand aan elke vergadering een document met de 
belangrijkste punten uit het bestuursoverleg. 
We worden door het bestuur goed geïnformeerd over de beleidsstukken waarop instemming moet worden 
verleend, zie het overzicht van besluiten en instemmingen hieronder. 
 
De MR heeft tijdens de overleggen zonder het bestuur onder meer gesproken over de invulling van 
scholing voor de MR en de protocollen m.b.t. corona. Daarnaast heeft de MR gesproken over de 
vergaderstructuur. Er is uitgesproken dat er meer behoefte is aan overleg met directie en overleg met 
elkaar. Hier wordt in het vergaderschema van schooljaar 2021-2022 rekening mee gehouden. 
 
De MR is in 2020 twee keer uitgenodigd om te overleggen met de Raad van Toezicht. In maart is er 
gesproken over het functioneren van de MR. Hoe functioneert de MR momenteel en hoe evalueren we 
onszelf. In de volgende vergadering in november zijn we hier met elkaar op terug gekomen. De RvT heeft 
ons laten zien hoe zij zichzelf evalueren en heeft ons gestimuleerd om hier als MR mee aan de slag te gaan. 
Daarnaast heeft dhr. Ordelman zich aan ons voorgesteld en hij heeft ons verteld en bevraagd over hoe we 
omgaan met school- en jaarplannen. Hier komen we inhoudelijk later op terug. 
 
Overzicht instemmingen en besluitenlijst 
 
De MR heeft in 2020 instemming verleend aan:  

Vakantierooster 2020/2021 Instemming MR 20200206 

Privacyverklaring voor medewerkers Instemming MR 20200206 

Privacyverklaring voor ouders/leerlingen. Instemming mits 
toevoeging 
cameratoezicht. 

MR 20200206 

Bestuursformatieplan 2020-2021 Instemming PMR 20200424 
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Plan opstart SO Delft per 11-5-2020 na sluiting i.v.m. 
coronavirus. 

Instemming PMR Delft 20200424 

Plan opstart SO Westland per 11-5-2020 na sluiting i.v.m. 
coronavirus. 

Instemming PMR 
Westland 

20200424 

Wijziging eindtijd SO Delft van 15:15 in 15:00 uur en op 
woensdag van 12:30 in 12:15 uur m.i.v. schooljaar 2020-2021. 

Instemming MR 20200424 

Plan opstart VSO Delft na sluiting i.v.m. coronavirus Instemming PMR Delft 20200525 

Plan opstart VSO Westland na sluiting i.v.m. coronavirus Instemming PMR 
Westland 

20200528 

Werkverdelingsplan 2020-2021  locatie Delft Instemming PMR Delft 20200625 

Werkverdelingsplan 2020-2021 locatie Westland Instemming PMR 
Westland 

20200625 

Zwemprotocol van het zwembad in Delft Instemming MR Delft 20200625 

Aanpassing Meldcode Instemming MR 20200625 

Jaarverslag MR 2019 Vastgesteld MR 20200625 

Met ingang van 8-10-2020 worden er geen instemmings- en 
adviesformulieren meer getekend: alles wordt vastgelegd in de 
besluitenlijst. 

Besluit MR 20200625 

De bestuurder zal de MR op de hoogte houden van de 
wervingsactiviteiten en resultaten daarvan. 

Besluit MR 20200625 

Functiebeschrijving locatiedirecteur d.d. 3-6-2020 Instemming MR 20200625 

Schoolgids en collegegids 2020-2021 Instemming MR 20200625 

Vera van der Eijk volgt m.i.v. schooljaar 2020-2021 Edith van 
der Mark op als lid MR. 

Instemming MR 20200625 

Bij de RI&E van de Arbo Unie in nov. 2020 laat de MR zich 
vertegenwoordigen door Jan Tetteroo bij de interviews m.b.t. 
veiligheid. 

Besluit MR 20201008 

I.v.m. corona worden voorlopig alle MR-vergaderingen in de 
aula van VSO Delft gehouden. 

Besluit MR 20201008 

Checklist Onderwijsassistent B (na correctie punt 7) Instemming PMR 20201008 

Functiebeschrijvingen voor Onderwijsassistent A en B 
d.d. september 2020. 

Instemming PMR 20201008 

Functiebeschrijvingen voor adjunct-directeur 
d.d. september 2020 

Instemming PMR 20201008 
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Functiebeschrijving administratief medewerker B en C 
d.d. september 2020 

Instemming PMR 20201008 

Functiebeschrijving psycholoog d.d. september 2020 Instemming PMR 20201008 

Functiebeschrijving logopedist d.d. september 2020 Instemming PMR 20201008 

Functiebeschrijving staffunctionaris beleid en advies B 
d.d. september 2020 

Instemming PMR 20201008 

Functiebeschrijving stafmedewerker B d.d. september 2020 Instemming PMR 20201008 

Nascholingsbeleid d.d. 1 juli 2020 Instemming PMR 20201008 

Vergoedingsregelingen Herman Broerenstichting d.d. juni 2020 
(verhuiskosten, reis- en verblijfskosten en woning-
werkverkeer) 

Instemming PMR 20201008 

De peer-reviews worden in de gesprekkencyclus opgenomen. Instemming PMR 20201008 

Jaarplan 2020-2021 van het bestuur (mét toevoeging 
aanvullende cursus SharePoint voor de medewerkers) 

Instemming PMR 20201008 

Jaarplan 2020-2021 van de locatie Delft en 
Jaarplan 2020-2021 van de locatie Westland 

Instemming MR 20201015 

Cafetariaregeling arbeidsvoorwaarden 2021 Instemming PMR 20201112 

Functiebeschrijving maatschappelijk werker d.d. 04-11-2020 Instemming PMR 20201112 

Voor een proefperiode van 2 vergaderingen stuurt Anja het 
concept-verslag ter vaststelling naar de MR-leden en 
bestuurder, waarna evt. opmerkingen verwerkt worden en het 
verslag bij de MR-tegel op SharePoint geplaatst wordt. 

Voorlopig besluit MR 20201207 

Meerjarenbegroting 2021-2024 Positief advies MR 20201207 

De heer Arnoud Gazan mag namens onze school deelnemen 
aan de OPR van SWV VO Westland. 

Besluit MR 20201207 

 
 

 


