
 

Soest, 3 juli 2019 

 

Beste ouders, 

 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de 
school. Op deBuut bestaat de MR momenteel uit Ariënne Blaas-Jumelet (personeelsgeleding) en 
Saskia Oude Veldhuis (oudergeleiding). Ariënne kent u allemaal als de juf van groep 5/6 en de 
Daltoncoördinator. Saskia is moeder van Luuk uit groep 5 en Sara uit groep 1. 
Omdat deBuut samen met de Egelantier onder één brin-nummer valt heeft ook Liesbeth Kiemeneij 
(personeelslid Egelantier) zitting in de MR. 
 
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over 
verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen 
moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit 
genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten 
over het beleid op school.  
Als MR hebben we het afgelopen jaar tal van onderwerpen op de agenda gehad. Er is een aantal 

punten op de agenda te vinden die jaarlijks terugkomen en natuurlijk zijn er ook ontwikkelingen en 

andere zaken die eenmalig of in een bepaald jaar de aandacht verdienen.  

Vaste bespreekpunten zijn het formatieplan, deelname in en terugkoppeling vanuit de GMR, budget 

en begroting. Het afgelopen jaar hebben we in het bijzonder stilgestaan bij het schoolplan met daarin 

vanuit de missie en visie van de school de beleidsvoornemens en keuzes op het gebied van de 

ontwikkelingen van het onderwijs voor de periode 2019 / 2023. 

 

Dit jaar zijn ook de volgende onderwerpen langs gekomen. 

 Besteding van werkdrukgelden 

 Ambitieboek van STEV 

 Overblijf  

 Het nieuwe logo  

 Tevredenheidsonderzoek 

 

Wat betreft het tevredenheidsonderzoek mag de school zich verheugen op een dikke voldoende van 

zowel de leerlingen als de ouders. Natuurlijk blijven er altijd punten die verbetering vragen maar 

daar was al een begin mee gemaakt. 

 

Het nieuwe logo zal aan het begin van het komende schooljaar in gebruik worden genomen. 

 

Tijdens de laatste MR vergadering heeft Saskia aangegeven dat zij gaat stoppen met haar deelname 

in MR en de GMR. Met de GMR is zij reeds gestopt, de MR functie blijft zij doen totdat er zich een 

nieuw lid heeft aangemeld. 

 

De laatste weken van dit schooljaar zijn inmiddels in gegaan. Namens de MR wens ik iedereen een 

fantastische zomervakantie toe en graag tot in het nieuwe schooljaar. 

 

Vriendelijke groet, 

Ariënne Blaas-Jumelet 

 


