
 
 

MR De Hartenlust, september 2022 

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

SCHOOLJAAR 2021-2022 

 

Activiteiten MR 

Met advies en/of instemming van de MR zijn in het schooljaar 2021-2022 onder andere de volgende 

onderwerpen behandeld: 

▪ Instemming met het examenreglement 2021-2022 

▪ Instemming met de aanpassing van het examenreglement 2021-2022 (aangepaste 

exameneisen) 

▪ Instemming met het PTA 2021-2023 

▪ NPO 2021-2022 (evaluatie) 

▪ NPO 2022-2023 (begroting en aanbod) 

▪ Revisiebegroting 2022-2023 

▪ Exploitatiebegroting 2022-2026 

▪ Formatieplan 2022-2023 

▪ Functiemix 

▪ Schoolgids 2021-2022 

▪ Aanpassing lessentabel per 2022-2023 

▪ Blended learning (evaluatie) 

▪ Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO, o.a. werkdruk) 

▪ 60-minutenrooster (evaluatie) 

▪ Ouderbijdrage 2022-2023 

▪ Leerlingenstatuut 2022-2025 

▪ Bouwzaken (verbouwing lokaal 7 en zolder) 

▪ Jaarplan De Hartenlust inclusief begroting 

▪ Evaluatie jaarplan 2021-2022 

▪ Evaluatie Lyceo (huiswerkbegeleiding) 

▪ Excursiebeleid 2021-2025 (niet mee ingestemd) 

▪ Vergoeding examenwerk 2021-2022 

▪ Jaaragenda van de school 2022-2023 

▪ Aanpassing bevorderingsnormen klas 3 2021-2022 

 

Vergaderdata MR 

De MR is 7 keer bijeengekomen voor overleg en besluitvorming op: 

▪ 16-09-2021 

▪ 11-11-2021 

▪ 13-01-2022 

▪ 10-03-2022 

▪ 21-04-2022 

▪ 30-06-2022 

▪ 11-07-2022 

Daarnaast is er op 21-06-2022 nog een extra (online) bijeenkomst gehouden met een afvaardiging 

van de MR en de teamleider bovenbouw omtrent de aangepaste bevorderingsnormen voor klas 3 en 

heeft de MR intern overleg gevoerd via de mail en WhatsApp. 
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Voor schooljaar 2022-2023 zullen de vergaderdata zijn op: 

▪ 21-09-2022 (wo) 

▪ 16-11-2022 (wo) 

▪ 11-01-2023 (wo) 

▪ 09-03-2023 (do) 

▪ 19-04-2023 (wo) 

▪ 28-06-2023 (wo) 

 

Communicatie 

Afhankelijk van de thema’s staat er voor en/of na een vergadering informatie in het Weeknieuws 

(nieuwsbrief voor personeel). Er is, indien nodig, contact met de ouderraad en leerlingenraad. 

In verband met het vertrek van K. Hoeijmakers uit de MR, heeft M. Jonker de rol van MR-secretaris in 

de loop van dit schooljaar overgenomen. In verband met de tijdelijke afwezigheid van S. Kee heeft M. 

Rensen de rol van plaatsvervangend voorzitter op zich genomen. 

Een oproep onder het personeel om zich aan te melden voor de MR voor het schooljaar 2022-2023 

heeft geen reacties opgeleverd. Daarmee wordt M. Jonker officieel bevestigd in de rol van MR-

lid/secretaris. M. Rensen gaat als MR-lid een nieuwe termijn van 4 jaar in. 

De MR is te bereiken via mr@hartenlustschool.nl. 

 

Samenstelling MR 

Personeelsgeleding (PMR) Leerlinggeleding (LMR) Oudergeleding (OMR) 

S. Kee (voorzitter) J. Hendrikse (jaar 4) C. Hodde (ouder jaar 2) 

K. Hoeijmakers* (secretaris) M. Elzenaar (jaar 3) M. Koets (ouder jaar 1) 

M. Jonker* (secretaris)   

M. Kop   

M. Rensen (plv. voorz.)   

* In verband met het vertrek van K. Hoeijmakers uit de MR, heeft M. Jonker de rol van MR-lid/secretaris overgenomen. 

 

Uitgaven 

Uitsluitend de maaltijden en presentjes i.v.m. afscheid. Er is dit jaar geen gebruik gemaakt van 

externe/academie scholing.  
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Vooruitblik schooljaar 2022-2023 

De MR heeft naast haar reguliere werkzaamheden voor het komende schooljaar de volgende doelen:  

▪ NPO: proces volgen 

▪ Blended learning: evalueren, proces volgen 

▪ 60 minutenrooster: evalueren 

▪ Zichtbaarheid, toegankelijkheid en communicatie van MR verbeteren 


