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JAAROVERZICHT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  
ORANJE NASSAUSCHOOL 2017-2018 

Auteur: Ellen Andriessen 
Vastgesteld in MR  
 
In het schooljaar 2017-2018 bestond de MR uit de volgende personen 

Ouder-geleding: 
Walter van der Wilt (voorzitter) 
 Coen Verheij  (vice-voorzitter) 
Michiel Brandhorst 
Maureen Witte 
 

Team-geleding: 

Ellen Andriessen (secretaris) 
Desiree Eggen 
Marian Frankenmolen 
Constance Dercksen/Sandra Laurenssen 

 
De MR heeft in verschillende samenstellingen vergaderd of deelgenomen aan de volgende bijeenkomsten tijdens 
het schooljaar 2016-2017 

Datum Bijeenkomst Wie 

28 september regulier overleg MR 

9 november regulier overleg MR 

14 december regulier overleg MR 

18 januari regulier overleg MR 

5 april regulier overleg MR 

24 mei regulier overleg MR 

5 juli regulier overleg MR 

   

  
 

Besluitenlijst / Hoogtepunten 

1 Voorzitter: Walter van der Wilt 

Vice-voorzitter/ financieel adviseur: Coen Verheij 

Secretaris: Ellen Andriessen 

 

Vergaderagenda 2017-2018 

 28 september 

 9 november 

 14 december 

 18 januari 

 5 april 

 24 mei 

 5 juli 

Vergaderingen zijn op school van 19.00 uur tot 21.30 uur. 

28 sept. 2017 

2 Vaststelling MR jaarverslag 2016-2017 28 sept. 2017 

3 Nieuwe leden: Constance Dercksen (teamgeleding) en Maureen Witte (oudergeleding) 28 sept. 2017 

4 Jaarplanning met als speerpunten: ONS website, Leerlingenraad, Overblijfstichting, hygiëne 

en opvolging directeur wordt vastgesteld 

28 sept. 2017 

5 Eef Niezing zal gevraagd worden de profielschets voor de directeur van de ONS aan te 

leveren, en het verloop van de sollicitatieprocedure toe te lichten.  

Het team heeft een lijst met criteria opgesteld; die zal worden aangevuld door de 

oudergeleding.  

28 sept. 2017 

6 Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het verschil in schooltijden tussen het 

hoofdgebouw en de dependance. De tijden blijven zoals ze nu zijn.  

28 sept. 2017 

7 Leerlingenraad: de eerste vergadering van het schooljaar heeft plaatsgevonden op 9 

november. De MR wil twee leerlingen van de LR uitnodigen bij de MR-vergadering om de 

9 november 2017 
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ervaringen en plannen te delen. De LR is ook gevraagd om mee te denken over de 

bestemming van de schoolreis.  

8 Eef Niezing heeft op 10 november een afspraak met Scolix, het bureau dat de 

benoemingsprocedure van de nieuwe directeur begeleidt. Hij houdt ons per mail op de 

hoogte. De oudergeleding heeft de lijst met criteria aangevuld; Maureen maakt er een 

eenduidig document van dat nog door de hele MR en het team bekeken zal worden.  

9 november 2017 

12. Walter stelt vragen over de veiligheid van het schoolplein: geen heg langs de voorkant, bord 

met schoolnaam staat los, takken worden van struiken gerukt etc.  

9 november2017 

9 De MR is uitgenodigd voor een gesprek met Scolix op 9 januari. Walter, Michiel, Maureen, 

Marian en Ellen maken gebruik van deze uitnodiging.  

De lijst met criteria is erg lang en zal worden ingekort tot een top-3 van het team en van de 

oudergeleding.  

14 december 2017 

10 ONS Jaarplan 2017-2018 wordt goedgekeurd. De suggestie om een tweede versie van het 

plan te schrijven, die duidelijker is voor ouders, wordt door de directie opgepakt.  

14 december 2017 

11 Op advies van de MR is onderzoek gedaan naar de aansluiting van het Engels-onderwijs op 

de ONS, op het VO. De voorlopige conclusie is niet verontrustend. Er is al eerder door 

Bertine van der Zeijden onderzocht of het zinvol is om eerder dan in groep 7 te beginnen met 

Engels. Dit levert geen hoger resultaat op in groep 8.  

14 december 2017 

13. Er komt een nieuwe heg langs het voorplein, langs de zijgevel wordt bestraat, het bord met 

de schoolnaam wordt beter vastgezet en de bestrating van het schoolplein van de 

dependance wordt aangepast zodat er geen plas meer komt te liggen.  

14 december 2017 

14.  Constance verlaat de school en de MR per 23 februari 2018. Jeffrey Vegter volgt haar op in 

groep 4, voor de MR komt een vacature.  

18 januari 2018 

15. Hygiëne: er wordt een hygiëne box geplaatst op het toilet van de bovenbouw meisjes.  18 januari 2018 

16. Een afvaardiging van de MR heeft een gesprek gehad met Scolix. Dit was een positief 

gesprek. De MR kiest ervoor zitting te nemen in de benoemingsadviescommissie (BAC), 

waarin ook de adjunct directeur, een ander teamlid en Eef Niezing zitting hebben. Namens de 

MR neemt Ellen als teamlid zitting in de BAC. De ouders overleggen nog wie van hen in de 

BAC komt. 

 

Het tijdspad wordt als volgt:  

 op 14 februari voert Scolix op school gesprekken met adjunct, BC-ers, MR, teamleden en 

ouders. Aan de hand hiervan wordt een profiel opgesteld van de nieuwe directeur en de 

school. 

 Op 9 maart wordt de advertentie gepubliceerd en binnen het netwerk van Scolix 

verspreid. 

 Scolix maakt een selectie uit de reacties en voert de eerste gesprekken.  

 Daarna volgen met de laatst overgebleven kandidaten twee gesprekken met de 

benoemingsadviescommissie.  

 Er wordt gestreefd naar benoeming van een nieuwe directeur vóór de meivakantie.  

18 januari 2018 

17. Twee leerlingen van de Leerlingenraad zijn aanwezig bij agendapunt 2.  
De Leerlingenraad heeft de volgende ideeën:  
- schoolplein: nieuw speeltoestel op het voorplein; 
- hygiëne: vervangen van de luchtverfrissers op de WC’s (die doen het nu niet); 
- luchtverfrissers in de douches (vooral bij de meisjes stinkt het heel erg); 
- kunstgras leggen op het veldje voor Berts kantoor; 
- niet alleen de Kidslab kinderen, maar ook andere kinderen aan een project laten werken als 
zij tijd over hebben.   
Besproken wordt hoe de MR kan helpen bij het uitwerken van de plannen en hoe ook andere 
leerlingen meer betrokken kunnen worden bij de Leerlingenraad.  
 

5 april 2018 
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18. Sandra Laurenssen wordt verwelkomd als nieuw teamlid van de MR. 5 april 2018 

19. Walter en Coen verlaten de MR per einde schooljaar. Er ontstaan twee vacatures voor de 
oudergeleding. 

5 april 2018 

20. Bert kondigt aan dat er weer een oudertevredenheidspeiling wordt gehouden.  5 april 2018 

21. De vacature voor de nieuwe directeur is verspreid op 10 maart. Scolix heeft een selectie 
gemaakt en met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd. De tweede en derde 
gespreksronden met de Benoemingsadviescommissie vinden plaats op 10 en 16 april.  

5 april 2018 

22. Welkom aan de nieuwe MR-leden Anja van Andel en Marieke Verheijden. Zij treden per 
schooljaar 2018-2019 toe tot de oudergeleding.  

24 mei 2018 

23. Het huidige kidslab-lokaal op zolder wordt volgend schooljaar in gebruik genomen door de 
derde groep 4. Er komt een dakkapel. Kidslab gaat naar de theaterzaal.  

24 mei 2018 

24. Maarten Dekker en Stefan van Gestel van de Oudervereniging zijn aanwezig en geven 
toelichting op de begroting van de OV.  
De MR is akkoord met de verandering van de ouderbijdrage: 85 euro per kind, waarbij de 
staffel voor meerdere kinderen wordt losgelaten. Dit moet ook worden goedgekeurd door de 
Algemene Ledenvergadering van de OV.  

24 mei 2018 

   

25 Slob-gelden: de personeelsgeleding is akkoord met de bestemming van de Slob-gelden: 
- Meer chromebooks zodat de toetsen digitaal gemaakt (en nagekeken) kunnen worden; 
- Meer uren voor een vakdocent bewegingsonderwijs zodat leerkrachten zelf geen gym 

hoeven te geven; 
- Meer uren voor onderwijsassistenten die in en rond de groep kunnen helpen. 

24 mei 2018 

26 Het bestuur van Meer Primair vraagt officieel om positieve advisering ten aanzien van de 

benoeming van Yvonne Woestenburg als nieuwe directeur. De MR heeft zich gecommitteerd 

aan het advies van de MR leden die in de Benoemingsadviescommissie zaten. Het 

benoemingsproces is zeer zorgvuldig verlopen met gelijke en eerlijke kansen voor zowel 

interne als externe kandidaten. De MR adviseert van ook positief.  

24 mei 2018 

27 De praktische invulling van de invoering van de wet Algemene Verordening 
Persoonsgegevens is door Meer Primair zorgvuldig opgepakt.  

24 mei 2018 

28 Welkom aan toekomstig directeur Yvonne Woestenburg.  5 juli 2018 

28 Nieuwe MR-leden gaan in principe de MR-cursus volgen die begin volgend schooljaar start.  5 juli 2018 

29 Van de Slob-gelden zijn nieuwe chromebooks aangeschaft. 5 juli 2018 

   

30 Evaluatie ONS Jaarplan 2017-2018: MR verleent instemming. Het plan wordt op punten 
aangepast zodat het voor ouders duidelijker is.  

5 juli 2018 

31 ONS Jaarplan 2018-2019: goedgekeurd. 5 juli 2018 

   

32 Meer Primair heeft besloten om nieuwe sites voor de scholen te laten bouwen door Schools 
United. Onze site is recent en functioneert in principe goed; er moet wel onderzocht worden 
hoe veilig onze site is.  

5 juli 2018 
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