
Jaarverslag MR PCOU BS De Baanbreker voor Schooljaar  2016/ 2017  

Utrecht, December 2017 

Voorwoord  

De medezeggenschapsraad (MR) van de Baanbreker presenteert hierbij het jaarverslag, dat 
bedoeld is om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 
2016/2017. Het verslag heeft tot doel om naast de regelmatige berichten in de nieuwsbrief 
een samenvatting voor het schooljaar te geven.  

Samenstelling MR  

In het schooljaar 2016/2017 heeft de MR de volgende samenstelling:  

 Lya Schleyper, secretaris van de MR en afgevaardigde namens het personeel  
 Machteld Mojet, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel  
 Maarten de Vries, vicevoorzitter van de MR en afgevaardigde namens de ouders  
 Matthias Mieth, voorzitter van de MR en afgevaardigde namens de ouders  

Bijeenkomsten  

 In het jaar 2016/2017 is de MR 7 keer bijeengekomen, te weten op:  
 23 september 2016 – stemmen tellen 
 31 oktober 2016 
 28 november 2016 
 16 januari 2017 – oudergeleding had rol bij informatieavond 
 18 januari 2017 
 13 februari 2017 
 20 februari 2017 – Voorzitter MR heeft deelgenomen aan OR vergadering 
 3 april 2017 
 8 mei 2017 
 19 juni 2017 

Verkiezing: 

In de MR ontstonden met het schooljaar 2016/2017 twee vacatures. Een in de medewerker 
geleding en een in de oudergeleding. De vacature binnen de medewerker geleding werd 
vervuld door Machteld Mojet. Voor de oudergeleding hebben zich voor de genoemde 
deadline 2 kandidaten gemeld. Maarten de Vries en Fabio Antonutti. De stemmen zijn op 
vrijdag 23 september 2016 geteld door Wouter Schaap (oud lid MR) en Matthias Mieth 
(voorzitter MR). Het resultaat was: 30 stemmen voor Maarten de Vries en 10 stemmen voor 
Fabio Antonutti en 1 ongeldige stem.  

 

 



Onderwerpen  

Als nieuw geformeerde MR vinden wij het belangrijk om samen aan de ontwikkeling van De 
Baanbreker te werken. Daarom nodigen we voor elke vergadering, voor zover het de agenda 
toelaat, de nieuwe directeur Marieke Boer uit. Hierdoor hebben we zo kort mogelijke lijnen 
en kunnen we het gesprek hebben over de ontwikkeling van de school. Hierbij fungeert de 
MR als klankbord en als kritische “meekijker”.  

Agenda onderwerpen waren: 

 Vaststellen statuten en huishoudelijk reglement 
 Voorbereiden ouder informatieavond en ophalen wat ouders vinden en 

denken over de school 
 Begroting OR en uitgangspunten financiën OR 
 Communicatie (binnen en buiten school, met oprichten van 

communicatiecommissie) 
 Ouders meer betrekken 
 Financieel plan ontwikkelen voor extra investering m.b.t. ontwikkeling van 

Baanbreker en dat voorleggen aan bestuur PCOU 
 Gesprek met bestuur PCOU op een van de MR vergaderingen 
 Hoe het herinrichten van schoolplein aanvliegen 
 Ontwikkelen van MR als gremium en helpen bij het ontwikkelen van de 

Baanbreker algemeen 

 

Termijnen leden MR  

Naam  Aantreden  Aftreden  
Lya Schleyper  September 2015  Juni 2017  
Machteld Mojet September 2016 Juni 2017 
Matthias Mieth September 2015 September 2019 
Maarten de Vries September 2016 September 2020 

  

 


