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1. INLEIDING 
 
Daltonschool de Bongerd is een van de KONOT scholen en valt onder het KONOT bestuur. De Bongerd is 
een Katholieke Daltonschool, gehuisvest in Oldenzaals jongste wijk de Graven Es. De Bongerd is 
gevestigd op twee locaties. Een locatie aan de Paukenlaan en een locatie aan de Wieldraaierlaan. 
 
Elke school is volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) uit 1992 verplicht een 
medezeggenschapsraad te hebben. Op deze manier is de medezeggenschap van ouders en personeel 
formeel geregeld en kunnen zij invloed uitoefenen op voorstellen van het bevoegd gezag. 
In artikel 5, zevende lid, van de WMO is geregeld dat de MR jaarlijks schriftelijk verslag doet van haar 
werkzaamheden. 
 
In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de werkzaamheden van het afgelopen jaar. 
Verantwoording die vooral bedoeld is voor de verschillende geledingen die in de 
medezeggenschapsraad vertegenwoordigd worden. 
 

2. DE SAMENSTELLING VAN DE MR 
 
De samenstelling van de medezeggenschapsraad is in de Wet (WMO) en in het KONOT 
Medezeggenschapsreglement (art. 3) bepaald. 
De MR bestaat uit twee geledingen, te weten: de oudergeleding en de personeelsgeleding. Bepalend 
voor het aantal leden van de MR, is het aantal kinderen dat de school bezoekt. De leden van de MR 
hebben zitting voor een periode van drie jaar. Een aftredend lid kan zich herkiesbaar stellen, maar 
brengt niet vanzelf herstel in een functie, die men bekleedde, met zich mee. Bij meerdere 
aanmeldingen voor een MR-functie volgen er verkiezingen: door ouders in geval het een lid van een 
oudergeleding betreft en door het team bij een lid van de personeelsgeleding. Het lidmaatschap kan 
door diverse oorzaken worden beëindigd (zie het MR reglement), maar in elk geval wanneer men geen 
deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor men gekozen is. De MR van de Bongerd 
bestaat uit 10 leden; 5 ouders en 5 leerkrachten. 
Het afgelopen jaar bestond de MR uit de volgende leden: 
 
De MR bestaat uit de volgende personen 
Oudergeleding: 

• Daniëlle Broeze (penningmeester) 

• Suzan Kukolja (tot 05-2022) 

• Coen Heck 

• Pascal Bonte (secretaris) 

• Roy Damgrave (voorzitter) 
 
Personeelsgeleding: 

• Cees Schurink 

• Francis Soer 

• Nicole Schaepers (notulist) 

• Ellis Veltmann 

• Daniëlle Boink



 

 

3. VERGADERINGEN 
 
In het afgelopen jaar heeft de MR zeven vergaderingen belegd. 
 
Algemene punten, die ieder jaar worden besproken: 

• Jaarplan 

• Begroting 

• Vakantierooster 

• Schoolgids 
 
Specifieke punten afgelopen jaar: 

• NPO gelden 

• Ambitie MR en directie 

• Sollicitatieprocedure nieuwe directie 
 

 
Hieronder volgt een korte samenvatting enkele van bovengenoemde punten: 
 
 

Jaarplan 
In het jaarplan is meer aandacht gegeven voor de kerntaken van een MR; het zijn van een goed 
medezeggenschapsorgaan dat de belangen van de school en ouder zo goed mogelijk afweegt en 
samenwerkt met de directie om dit tot uitvoering te brengen.  
 

Begroting 
De MR heeft een controlerende rol bij de begroting van de school. Hierbij hebben we samen met de 
directie en MR leden een open discussie gevoerd over de onderbouwing van de begroting.  
 

NPO gelden 
De (tijdelijke) NPO gelden geven de school de mogelijkheid om meer aandacht te besteden aan 
onderwerpen waar normaliter geen tijd voor beschikbaar is. Tijdens het bespreken van de mogelijke 
doelen voor deze gelden heeft de MR de nadruk gelegd op de onderwijskwaliteit en het gebruiken van 
deze gelden om zichtbaar resultaat voor de lange termijn te realiseren.  
 

Ambitie MR en directie 
Het belangrijk dat een medezeggenschap daadwerkelijk wat toevoegt aan de school. In de loop der 
jaren is de rol en positie van de MR binnen de Bongerd onzichtbaarder en onduidelijker geworden. De 
MR heeft afgelopen jaar veel tijd gestoken in het opnieuw definiëren van de waarde en functie die zij 
willen hebben. Hiervoor is er een training gevolgd, en is de MR samen met de directie gekomen tot een 
nieuwe vorm van samenwerken waarin ambities en waarde toevoeging centraal staan.  
 

Sollicitatieprocedure nieuwe directie 
De MR was betrokken bij de sollicitatieprocedure van de nieuwe directie. Dit proces is zorgvuldig 
doorlopen en heeft uiteindelijk na 2 sollicitatierondes geresulteerd in de selectie van een geschikte 
directrice. 



 

 

 

4. ZITTINGSTERMIJNEN 
Er zijn drie vacatures binnen de MR ten aanzien van het komende schooljaar geweest. Twee leden zijn 
herkozen, en er is één nieuwe lid verkozen. Hierover kan worden gemeld dat Karen van der Haar- van 
den Berg het nieuwe lid in de MR zal zijn. 


