
Jaarverslag MR PCOU BS De Baanbreker voor Schooljaar  2017/ 2018  

Utrecht, December 2018 

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 
2017/2018. 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 2017/2018 heeft de MR de volgende nieuwe samenstelling. Vanuit het 
personeel zijn twee nieuwe leden betrokken bij de MR.   

• Eleonora Vrauwdeunt, secretaris van de MR en afgevaardigde namens het personeel  
• Jaap van der Molen, 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 6 keer bijeengekomen, te weten op:  
• 18 september 2017 
• 6 november 2017 
• 15 januari 2018 
• 19 februari 2018 
• 23 april 2018 
• 11 juni 2018 

Onderwerpen  

Als MR vinden wij het belangrijk om samen aan de ontwikkeling van De Baanbreker te 
werken, klankbord te zijn vanuit ouders en medewerkers bij de ontwikkeling in de school. 
Wij zien dat door het kiezen van 4 commissies ook het “werk” buiten het lesgeven beter 
gestructureerd is en daarmee ook overzichtelijker wordt. Nog steeds nodigen we voor elke 
vergadering, voor zover het de agenda toelaat, de 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: 

• Begroting OR en uitgangspunten financiën OR 
• Communicatie (binnen en buiten school) 
• Ouders meer betrekken 



• Financieel plan ontwikkelen voor extra investering m.b.t. ontwikkeling van 
Baanbreker blijven volgen en gesprek met bestuur van PCOU blijven aangaan 

• Herinrichten van schoolplein 
• Ontwikkelen visie van school 
• Aanhaken van Maarten en Matthias bij de GMR van de PCOU 

 

Termijnen leden MR  

Naam  Aantreden  Aftreden  
Jaap van der Molen  September 2017  Juni 2019 
Eleonora Vrauwdeunt  September 2017 Juni 2019 
Matthias Mieth September 2015 September 2019 
Maarten de Vries September 2016 September 2020 

  

 


