Jaarverslag MR 2015/2016
Afgelopen jaar zijn wij als MR druk bezig geweest. Het primaire doel van de MR is het borgen van de
kwaliteit van het onderwijs op de van Hasseltschool. De MR probeert een sfeer van openheid en
democratie te bevorderen. Dit betekent ook dat wij het belangrijk vinden ouders te informeren over
het gene wat het afgelopen jaar heeft gespeeld. In het jaarverslag willen wij een terugblik geven op
het afgelopen schooljaar en de punten die voor ons als MR belangrijk zijn geweest. Hieronder volgt
puntsgewijs een niet chronologische samenvatting;
1. Positieve beoordeling
Voor ons één van de belangrijkste punten is natuurlijk de positieve beoordeling van de
schoolinspectie. Als MR hebben we regelmatig dit met de schoolleiding besproken. Niet zo zeer dat
de wijze van lesgegeven onvoldoende was, maar met name op een aantal organisatorische punten
waren een aantal verbeterpunten. Dit is door het lerarenteam opgepakt en we mogen trots zijn dat
alle puntjes op de “i” zijn gezet.
2. Nieuwe directeur
Mede op basis van de input van de MR is er een nieuw profiel opgesteld voor een nieuwe directeur.
Tevens heeft de voorzitter van de MR sollicitatiegesprekken gevoerd met diverse kandidaten. Wij zijn
ook blij met de benoeming van de nieuwe directeur Bas van der Zanden.
3. Nieuwe MR
Ook is er afgelopen schooljaar een nieuwe MR geïnstalleerd. Na het afscheid van Danielle Niesing en
Martine Bakker, zijn Benita van Binsbergen en Peter van der schoot na spannende verkiezingen
toegetreden tot de MR. Samen met Johan Krottje vormen zij samen de oudergeleding van de MR.
Vanuit de leerkrachten zijn we gestart met Jannemiek Hanszens, Quinten Huisman en Nicoline van
der Poel. In het nieuwe schooljaar 2016/2017 zijn Quinten Huisman en Nicoline van der Poel
vervangen door Rick de Jongh en Claudia van Reijen. Wij danken, Quinten Huisman en Nicoline van
der Poel voor de prettige samenwerking.
Bij iedere vergadering is ook Bas van der Zanden aanwezig vanuit de schoolleiding.
Formatie 2016/2017
Afgelopen jaar is de van Hasseltschool geconfronteerd met een teruglopend leerlingen aantal. Dit
betekende dat er een aantal ingrijpende maatregelen getroffen moesten worden om de begroting
sluitend te krijgen. De schoolleiding heeft samen met de MR gekeken naar een aantal mogelijkheden.
Na deze inventarisatie bleek een combinatiegroep 3 & 4 het beste alternatief. Hier heeft de MR dan
unaniem mee ingestemd. In totaliteit hebben we hiermee de beste formatie voor alle groepen
gerealiseerd.

4. Notulen
De bovenstaande punten zijn de belangrijkste punten. Voor alle duidelijkheid, er zijn natuurlijk veel
meer punten besproken. Al deze punten worden vastgelegd in de notulen. Deze worden na iedere
vergadering online geplaatst, zodat iedereen mee kan kijken. Mochten er vragen over de notulen
zijn, of andere punten dan horen wij dit graag of je kan mailen naar: MR.VANHASSELT@PROCEON.NL
Naast het terugblikken zijn we natuurlijk al volop bezig met het huidige schooljaar. Hieronder vindt u
de hoofdthema’s die wij als MR op de agenda hebben gezet. Wij houden u hiervan op de hoogte via
de website of nieuwsbrief.
Hoofdthema’s MR 2016/2017
1. Continueren van de stabiele en professionele organisatie;
2. Goed functionerende MR, waarbij alle MR taken gedurende het jaar worden uitgevoerd;
3. Kwalitatief goed onderwijs -> met extra aandacht voor de combinatiegroepen.
4. Het helder krijgen van de USP van de van Hasseltschool “Waarom is de van Hasseltschool nodig in
Hilversum. De kwaliteit is nu op orde. Nu richten op voortbestaan van de school met genoeg
instroom door middel van bijvoorbeeld uitblinken in gezond onderwijs, Engels, etc...

