
 

 

 
 

Jaarverslag medezeggenschapsraad 
Schooljaar 2021-2022 

In dit jaarverslag geven we een overzicht van de werkzaamheden van de 

Medezeggenschapsraad (MR) van Montessorischool Houtwijk. Het accent lag dit schooljaar op 

rust en stabiliteit creëren voor leerlingen, team en ouders en de onderlinge communicatie 

verbeteren. 

Over de MR 
Via de medezeggenschapsraad (MR) denken ouders en medewerkers mee over het 

schoolbeleid.  

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 medewerkers van de school. De MR bestaat uit: 

 

De MR heeft instemmings- of adviesrecht op bijvoorbeeld: 

• Schoolplan en ondersteuningsplan 
• Pestbeleid en sociale veiligheid 
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• Veiligheid en gezondheid 
• Schooltijden 
• Financieel beleid 
• Aanstelling en ontslag schoolleiding 

 
De MR vergadert 5 keer per jaar en tussendoor als het nodig is. Deze vergaderingen zijn 

openbaar. Wat we bespreken staat kort in de nieuwsbrief van school. Wil je meer weten? 

Vraag dan het verslag op bij ons. 

Naast de MR, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de 

stichting Montessori scholen Haaglanden. Vanuit elke school nemen een leerkracht en iemand 

van de oudergeleding deel. Zij vergaderen 5 keer per jaar over overkoepelende beleidszaken.  

Waar sprak de MR over in 2021-2022 
De 3 speerpunten van dit jaar waren voor de MR:  

• verbeteren communicatie richting ouders, zowel in oudergesprekken als 
overkoepelende communicatie; 

• werving van een nieuwe directeur, om rust te creëren voor het team en de school; 

• nieuwbouw en het samenbrengen van de school op 1 locatie. 
 

In schooljaar 2021-22 hadden we 5 reguliere vergaderingen. Daarnaast waren er 4 extra 

vergaderingen over onder meer de nieuwbouw en het schoolondersteuningsprofiel. 

Onderstaande onderwerpen kwamen aan de orde in onze vergaderingen: 

• oudertevredenheidsonderzoek; 

• leerlingtevredenheidsonderzoek; 

• leerkrachttevredenheidsonderzoek; 

• leermiddelen: inzet Snappet; verkeersmethode, taal doen; 

• NPO gelden inzet; 

• advies MR om binnen school zelfde lijn te volgen m.b.t. inhoud van de 
oudergesprekken en terugkoppeling scores (CITO, DGO); 

• ontwikkeling (herijkte) montessorivisie; 

• begroting school; 

• verantwoording ouderbijdrage; 

• pestprotocol; 

• AVG; 

• visievorming Integraal Kindcentrum (IKC); 

• inzet communicatiemiddelen (app, website, nieuwsbrieven); 

• profiel nieuwe directeur; 

• eindadviezen/niveau voortgezet onderwijs; 

• jongens-meisjesbeleid werkweek 2022-2023; 

• de gevolgen van Corona voor ontwikkeling leerlingen, ook sociaal-emotioneel en 
aanpak. 
 

De MR heeft het afgelopen jaar de volgende besluiten genomen: 

• plan van aanpak verbeteren oudertevredenheid - positief advies; 

• anderhalf jaarplan Montesorrischool Houtwijk - ingestemd; 



 

 

• schoolondersteuningsprofiel (SOP) - positief advies; 

• formatieplan - positief advies, personeelsgeleding instemming; 

• aanstelling Jasper van der Beek als nieuwe directeur - positief advies; 

• ouderbijdrage - positief advies; 

• schoolgids - positief advies; 

• risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) - positief advies; 

• begroting en verantwoording activiteitencommissie - positief advies; 

• aanschaffen licentie MR Portal met GMR – instemming. 

De context van bovenstaande punten valt terug te lezen in de verslagen van de MR (op te 

vragen bij de MR en/of in nieuwbrieven van het afgelopen jaar.  

Nieuwbouw 
Bij de plannen voor de nieuwbouw is de MR ‘klankbord’ voor de directie en het bestuur.  

Eerder was de MR al betrokken bij de uitgangpunten voor het ontwerp. Afgelopen jaar kregen 

we van de architect een presentatie van het voorlopig ontwerp. We waren enthousiast over 

dit ontwerp, maar er waren ook een aantal onderdelen waar we zorgen over hadden. Dit 

hebben we in een brief aan het bestuur laten weten. 

In november werd duidelijk dat de bouwkosten zodanig zijn opgelopen, dat de oorspronkelijke 

kostenraming voor de nieuwbouw niet meer kloppend is. Dit geeft opnieuw vertraging. De MR 

heeft hierover overleg gehad met de directeur van de school en de bestuurders van de 

stichting. Na dit overleg hebben de school en MR gezamenlijk een brief opgesteld naar de 

gemeente, de eindverantwoordelijke voor het bouwtraject. In de brief uitten we onze zorg 

over de voortdurende onzekerheid en de negatieve gevolgen die het werken op 2 locaties 

heeft voor de kinderen, ouders en het team. Deze brief is door 196 ouders ondertekend. In 

april kregen we antwoord van de gemeente: op het schoolplein van MSH worden als 

tussenoplossing porto cabins geplaatst.  

Helaas gaf slechte communicatie binnen de gemeente over de aanvraag van de 

omgevingsvergunning opnieuw vertraging. Hierdoor konden de porto cabins in de 

zomervakantie nog niet worden geplaatst.  

Heb je vragen? Zie je kansen?  
Het is belangrijk voor ons om te weten wat er leeft onder de ouders. Heb je een idee? Wil je 

iets weten? Of ben je ontevreden over schoolbeleid? Spreek ons aan op het schoolplein, of 

stuur een mailtje naar MR@montessorischoolhoutwijk.nl. 

Wil je zelf in de MR?  
Volgend schooljaar komt er weer een plekje beschikbaar. De verkiezingen zijn in mei 2023. 
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