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Jaarverslag 2017-2018 
 

Ook in het schooljaar 2017-2018 zat Het Schoter in de lift, getuige de grote hoeveelheid nieuwe 

leerlingen die zich had aangemeld voor het nieuwe schooljaar. De MR heeft weer getracht zijn steentje 

aan deze ontwikkeling bij te dragen door op positief kritische wijze mee te denken, praten en beslissen 

over de zaken die op school speelden. 

Bij elke vergadering waren namens de schoolleiding (SL) altijd Mardike de Goede (plaatsvervangend 

rector) en/of Arjan van Waveren (rector) aanwezig die ons van belangrijke informatie voorzagen en met 

wie de MR goede discussies heeft gevoerd. 

 

Vergaderdata 

De leden van de MR zijn negen keer in vergadering bijeen gekomen: in 2017 op 19 september, 7 

november en 12 december en in 2018 op 23 januari, 13 februari, 6 maart, 17 april, 22 mei en 19 juni. 

Op 9 juli sloot de MR op gepaste wijze het schooljaar af. 

 

Samenstelling 

Gedurende dit schooljaar waren de volgende personen lid van de MR: 

- namens het personeel: Laurens Ligtenberg, Karel van der Reyden (tevens penningmeester van de MR), 

Frans van Rumpt, Dennis See, Marrit Haank (tevens vice-voorzitter van de MR) en Roel van Daalen;  

- namens de ouders: Monique de Wit en Fons Alkemade (zij verlieten de MR na de vergadering van 19 

september), Anja Berens, Manon van der Linden (vanaf oktober 2017) en Marc Hoijtink (idem); 

- namens de leerlingen: Eva de Wit, Thijs Verdonk (slechts een korte periode), Brechje Heermans. 

Laurens nam aan het einde van het schooljaar afscheid van de MR en droeg het voorzitterschap toen 

over aan Frans. Frans had in september 2017 de functie van secretaris overgenomen van Fons. 

 

Financiën  

Voor het schooljaar 2017-2018 had de MR de totale uitgaven op 2500 euro begroot. Uiteindelijk is 3063 
euro uitgegeven. 
 
 
Vergaderonderwerpen 
 
Over de volgende stukken van de schoolleiding is gesproken tijdens de vergaderingen en, indien van 
toepassing, gebruik gemaakt van advies- en instemmingsrecht door de MR: 



 
- Schoolgids 2017-2018 
- Formatieplan 2018-2019 
- Revisiebegroting 
- Lessentabel 2018-2019 
- Ouderbijdrage 
 
Verder is er onder andere gesproken over: 
 

- Bevorderingsnormen leerlingen 
- LC en LD functiemix 
- Klassengrootte 
- Mentor/oudergesprekken 
- Nieuwe rector 
- Invoering en evaluatie RTTI/OMZA 
- Tweetalig Onderwijs 
- De inzet van de rector en plv. rector van Het Schoter als directeur en adjunct van De Hartenlust 

te Bloemendaal (hiervoor werd ook een speciale bijeenkomst belegd) 
 
En verder 
 
De MR was ook dit jaar lid van de Algemene Onderwijsbond AOb. Van de diensten van de AOb is twee 
keer gebruik gemaakt. 
 
Dit jaar heeft geen van de MR-leden een training of scholing op MR-gebied gevolgd. 
 
Frans van Rumpt hield af en toe via berichten in de BER het personeel van de school op de hoogte van 
ontwikkelingen binnen de MR. 
 
Albert Strijker van het College van Bestuur van Dunamare heeft de MR twee maal bezocht om de stand 
van zaken rond het rectoraat op Het Schoter te bespreken. 
 
De informatie (korte versies van de verslagen van vergaderingen e.d.) voor de pagina van de MR op de 
site van de school werd dit jaar vrijwel niet aangeleverd. En helaas bleek het ook dit jaar weer lastig om 
een groepsfoto van alle MR-leden te maken. 
 
 


