
 

 
Jaarverslag 2021 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  acht 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. Helaas heeft Natasja de Vette ons in november laten weten haar lidmaatschap per direct op te 
zeggen wegens persoonlijke omstandigheden. Hierdoor is er voor de OMR Delft geleding een vacature 
ontstaan. 
 
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.  
Helaas hebben Vera v.d. Eijk en Jacqueline Grootscholten zich na hun zittingstermijn niet herkiesbaar 
gesteld. Hierdoor ontstond een vacature voor een OOP lid vanuit locatie Westland. Er is niet gereageerd op 
deze vacature en deze plek in de MR is in 2020 leeg gebleven.  
De eerste zittingstermijn van Karina Steentjes verliep ook, zij heeft zich herkiesbaar gesteld. Aangezien zij 
de enige kandidaat was voor de vacature OP Westland is zij automatisch verkozen om aan haar tweede 
zittingstermijn te beginnen. 
 
De samenstelling van de MR was in 2021 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, afgetreden per november 2021) 
 
Personeelsgeleding:  
Vera v.d. Eijk, OOP Westland (lid sinds juni 2020, afgetreden per augustus 2021) 
Jacqueline Grootscholten, OOP Delft (lid sinds september 2017, afgetreden per augustus 2021) 
Denise van Sies, OOP Delft (lid sinds september 2021) 
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 
overlegmomenten geweest m.b.t. alle maatregelen rondom Covid-19. Ook is er in beide deelraden 
gesproken over de jaarplannen, het werkverdelingsplan en het schoolondersteuningsprofiel van de 
locaties. Daarnaast is het beleid rondom ‘pedagogisch klimaat en conflicthantering’ voor beide locaties 
onderwerp op de agenda geweest. 
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In deelraad Delft is er uitvoerig gesproken over de verdeling van de arbeidsmarkttoelage die vrijkwam bij 
de NPO gelden, waarna een besluit is genomen in de MR. Ook heeft de deelraad instemming gegeven om 
tijdelijk een vierdaagse schoolweek in te voeren om de personele bezetting a.g.v. Covid-19 op te vangen. 
De deelraad is in gesprek over het ‘shadow’ beleid dat in ontwikkeling is.  
 
In deelraad Westland is overleg geweest over mogelijke wijzigingen van de schooltijden als gevolg van het 
inzetten van de margeuren in het SO. Door de omstandigheden die het coronavirus voor school en ouders 
met zich meebrengt, is besloten om dit onderwerp verder te bespreken in de tweede helft van het 
schooljaar 2021-2022. 
 
Ontwikkelingen 
Samen met het bestuur en de beide voorzitters van de deelraden hebben we overleg gehad over het 
aanpassen van de medezeggenschapsstatuten en reglementen voor zowel de MR als de deelraad. We zijn 
voornemens om binnen de deelraden en de medezeggenschapsraad een andere structuur aan te brengen. 
In 2022 zal dit voorstel verder worden uitgewerkt en ter instemming aan de MR worden voorgelegd.  
 
Overleg met RvT 
De MR is in 2021 twee keer uitgenodigd om te overleggen met de Raad van Toezicht. In maart zijn de RvT 
en de MR online via TEAMS bijeengekomen. Er is toen met MR uitvoerig gesproken over wat de situatie 
rondom corona met zich meebrengt voor ouders en personeel. In november zijn de RvT en de MR voor een 
tweede keer dit jaar bijeen gekomen. Er is toen gesproken over de afname en de uitslagen van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daarnaast stonden de punten werkdruk en vacatures op de 
agenda. 
 
Overleg met Bestuur  
De MR heeft in het jaar 2021 zes keer overleg gehad met het College van Bestuur.  
We zijn door het bestuur tijdens elke vergadering geïnformeerd over informatie vanuit het 
bestuursoverleg. Daarnaast zijn de stand van zaken rondom de bovenschoolse werkgroep van het 
inscholingsprogramma en vacatureruimte en wervingsactiviteiten een vast onderdeel van de vergadering.  
 
We worden door het bestuur goed geïnformeerd over de beleidsstukken waarop instemming moet worden 
verleend, zie het overzicht van besluiten en instemmingen in de bijlage. 
 
Dit verslag is opgesteld door Karina Steentjes (voorzitter MR) 
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Overzicht van besluiten, instemmingen en positieve adviezen van de MR 2021 

Nr. Datum Onderwerp Besluit/ 
instemming/ 
advies 

Geleding 
(MR,  
OMR of 
PMR) 

01  20210204 4-daagse schoolweek tot voorjaarsvakantie 2021 Instemming MR Delft 

02  20210204 Beleidsstuk ‘Pedagogisch klimaat en omgaan 
met/voorkomen van agressie’ 

Instemming MR Delft 
MR W’land 

03  20210204 Vakantierooster 2021-2022 Instemming MR 

04  20210318 Jaarverslag MR 2020 Vastgesteld MR 

05  20210318 Plan van Aanpak RI&E Instemming MR 

06  20210318 Gewijzigde protocol Schorsing en verwijdering van 
leerlingen d.d. 29 januari 2021 

Positief advies MR 

07  20210318 Gedragscode verantwoord gebruik ICT en internet 
voor medewerkers 

Instemming MR 

08  20210318 Huidige werkwijze m.b.t. vergaderverslag wordt 
voortgezet. Zie besluit nr. 37 (20201207) 

Besluit MR 

09  20210318 Locatiedirecteuren krijgen leestoegang tot 
SharePoint-site MR (paarse tegel). 

Besluit MR 

10  20210422 School- en collegegids Westland 2021-2022. Instemming MR W’land 

11  20210422 Functiebeschrijving Administratief Medewerker 
Personeel. 

Instemming PMR 

12  20210422 Er worden geen zelftesten voor leerlingen ingezet. Instemming MR 

13  20210422 Er worden zelftesten voor personeelsleden ingezet. Instemming MR 

14  20210422 Bestuursformatieplan 2021-2022 Instemming PMR 

15  20210422 Arbo-beleidsplan Instemming PMR 

16  20210422 Vergaderplanning MR+Bestuur 2021-2022 Vastgesteld MR 

17  20210422 M.i.v. 22-4-2021 is Marlene voorzitter van Deelraad 
Delft en Karina voorzitter van Deelraad Westland. 

Besluit MR 

18  20210622 De (in juni) te behandelen grote vergaderstukken 
zullen zo mogelijk 2 weken eerder met de MR 
gedeeld worden i.v.m. leestijd. 

Besluit MR 

19  20210617 School- en collegegids Delft 2021-2022 Instemming MR Delft 

20  20210617 Werkverdelingsplan Delft 2021-2022 Instemming PMR Delft 

21  20210617 Jaarplan Delft Instemming MR Delft 

22  20210617 Schoolondersteuningsprofiel Delft Instemming MR Delft 

23  20210617 Werkverdelingsplan Westland 2021-2022 Instemming PMR W’land 

24  20210617 Bestuursjaarplan 2021-2022 Instemming MR 

25  20211104 Schoolondersteuningsprofiel Westland Instemming MR W’land 

26  20211104 Jaarplan Westland Instemming MR W’land 

27  20211104 Deelnemers aan een MR-vergadering die aangemeld 
willen worden voor betaald parkeren kunnen op de 
dag van de MR-vergadering vóór 15.00 uur (of 
eerder) een verzoek naar Anja mailen. Wie te laat is 

Besluit MR 
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met aanmelden, kan de parkeerkosten declareren: 
teamleden via het declaratieformulier dienstreizen 
en ouders via het gewone declaratieformulier. In alle 
gevallen moet een betaalbewijs worden bijgevoegd. 

28  20211104 Denise Sies-van Wees volgt per 14 september 2021 
Jacqueline Grootscholten op als lid MR en PMR Delft. 

Besluit MR 

29  20211104 Rooster van aftreden MR d.d. 4 november 2021 Vastgesteld MR 

30  20211104 Integriteitscode Instemming MR 

31  20211104 Functiebeschrijvingen voor bestuursmedewerker 
Financiën d.d. 29 maart 2021 

Instemming PMR 

32  20211104 Functiebeschrijvingen voor bestuursmedewerker 
Personeel d.d. 29  maart 2021 

Instemming PMR 

33  20211104 Protocol cameratoezicht Instemming MR 

34  20211104 Protocol rouwverwerking medewerkers Instemming PMR 

35  20211209 Meerjarenbegroting 2022-2025 Positief advies MR 

36  20211209 Bestedingsplan bijzondere bekostiging voor het PO 
voor professionalisering van personeel en 
begeleiding van starters en schoolleiders voor de 
schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 

Instemming PMR 

37  20211209 Plan besteding middelen NPO - locatie Delft. Instemming MR Delft 

38  20211209 Plan besteding middelen NPO - locatie Westland. Instemming MR W’land 

39  20211209 Rooster van aftreden MR d.d. 30 november 2021 Vastgesteld MR 

 
 


