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1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de medezeggenschapsraad (MR) van de Stichting
Vooruitstrevende Hindoe Basisschool (VAHON). Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af
voor haar verrichte werkzaamheden in het jaar 2019 conform art. 22 van het
medezeggenschapsreglement.
Het jaarverslag beschrijft de samenstelling, werkwijze van de MR en geeft een overzicht van de
onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen zijn behandeld. Tenslotte wordt een
vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van de MR in het jaar 2020.
Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school (www.vahon.nl, tabblad "ouders" en
vervolgens "medezeggenschapsraad"). Daarnaast wordt dit verslag intern toegezonden aan het
College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de personeelsleden en de Ouderraad.
2.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR is een medezeggenschapsorgaan samengesteld uit leden
namens de ouders en het personeel. De MR overlegt met het bevoegd gezag (directie) van de school
over het schoolbeleid zoals bijvoorbeeld over doelstellingen, onderwijskwaliteit, passend onderwijs,
tussenschoolse opvang, personeelsbeleid, financiën, formatie en veiligheid.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden het bevoegd gezag aan de MR om advies en
instemming dient te vragen. Het bevoegd gezag vraagt bijvoorbeeld advies aan de MR over het
toelatingsbeleid van leerlingen, de samenwerking met andere instellingen of over het onderhoud.
Sommige plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt
bijvoorbeeld bij het schoolplan, de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Tenslotte
heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan
het bevoegd gezag.
Naast de formele bevoegdheden van de MR is de MR vooral een klankbord voor het bevoegd gezag
en een kanaal voor de achterban met vragen of opmerkingen.
De MR levert met het uitoefenen van zijn rechten en plichten een bijdrage aan het realiseren van de
visie, missie en doelstellingen van de school. Dat alles in samenwerking met het bevoegd gezag.
Vanuit de verschillende rollen (ouders, personeel, bevoegd gezag) zullen zij soms verschillende
benaderingen hebben van het probleem, waarbij het schoolbelang altijd de boventoon blijft voeren.
3.
Bevoegdheden
In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) worden voornamelijk drietal algemene rechten voor de
MR uitgelicht:
3.1
Informatierecht:
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de MR alle inlichtingen, die voor de vervulling
van haar taak redelijkerwijze nodig is, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag doet dit ongevraagd en
tegelijkertijd gaan zij altijd in op de door de MR ingediende verzoeken.
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3.2
Recht op overleg:
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de
gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken op school te bespreken. Het bevoegd gezag
en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door één van de partijen
wordt verzocht. En altijd minimaal één keer als het bevoegd gezag een instemmings- of
adviesaanvraag aan de MR heeft voorgelegd.
3.3
Initiatiefrecht:
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de
school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en
standpunten kenbaar maken.
Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:
3.4
Instemmingsrecht:
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor het bepaalde in het reglement van de MR genoemde
besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag
het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. Voorbeelden zijn: fusieplannen, wijziging
schooltijden, het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids, vaststellen ouderbijdrage.
3.5
Adviesrecht:
Bij het adviesrecht gaat het erom dat, bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden,
het bevoegd gezag advies dient te vragen aan de MR. Hierbij kunt u denken aan het wijzigen van de
schoolorganisatie of over het aanstellen van een nieuwe schooldirecteur. Het bevoegd gezag mag
formeel een advies van de MR beargumenteerd naast zich neerleggen.
4.
De MR voor ouders
Iedere ouder kan via de oudergeleding van de MR (hierna: ‘OMR’) zijn/haar stem laten horen. De
OMR vertegenwoordigt de ouders van de school. De OMR behandelt in principe geen individuele
problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.
5.
De MR voor personeel
Het personeel in de MR (hierna: ‘PMR’) behartigt de belangen die alle personeelsleden aangaan. Via
de PMR kunnen zij hun stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De PMR
behandelt ook hier geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking
kunnen hebben.
6.
Hoe kom je in de MR?
De ouders in de OMR worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders en
personeelsleden mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht).
Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen
uitgeschreven.
Elk lid neemt voor drie jaar zitting in de MR en mag zich vervolgens opnieuw verkiesbaar stellen.
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7.
Communicatie
Communicatie met u als belanghebbende blijft een speerpunt van de MR, omdat de MR dit
belangrijk vindt, desalniettemin blijft het een lastig uit te werken punt. Het blijft moeilijk te bepalen
op welke manier de communicatie te verbeteren valt, zodat de MR ouders beter kan bereiken.
Mocht u suggesties hebben waarmee de MR de communicatie zou kunnen verbeteren, dan horen zij
dat natuurlijk graag van u.
Tot nu toe zijn de volgende manieren gebruikt:
- Nieuwsbrieven,
- Voorlichtingsavonden,
- Brievenbussen op school,
- E-mailadres MR@VAHON.nl,
- Notulen publiceren op de website.
8.
Zichtbaarheid
Het punt zichtbaarheid ligt in het verlengde van de communicatie. Ook dit is een moeilijk te
realiseren punt gebleken. De MR neemt in ieder geval deel aan alle activiteiten en
informatieavonden van school, de namen van de MR-leden staan op de website alsook het algemene
e-mailadres MR@VAHON.nl.
Heeft u nog suggesties met betrekking tot het vergroten van de zichtbaarheid, dan verneemt de MR
dat uiteraard graag van u.
9.
Professionalisering
De MR heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de verdere professionalisering van haar eigen werkwijze
en vakkennis. Het afgelopen schooljaar heeft de MR een informatiepakket ontwikkeld voor nieuwe
MR-leden, ter ondersteuning bij het inwerken. Het nieuwe lid in de personeelsgeleding heeft op 29
november de cursus MR Start van de Vereniging Openbaar Onderwijs bezocht. Daarnaast hebben zij
gezamenlijk de cursus: ‘De vijf rechten van de MR’ gevolgd. De MR heeft zich ten aanzien van een
aantal onderwerpen bij laten staan door een externe deskundige van het VOO. Voorbeelden van
deze onderwerpen zijn:
- de begroting,
- het jaarverslag,
- het formatieplan,
- de fusiebesprekingen.
10. Samenstelling
De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. De leden van de MR zijn in
beginsel door middel van kandidaatstelling en verkiezingen gekozen.
10.1 Het huidige team:
In schooljaar 2019-2020 kent de MR de volgende samenstelling en taakverdeling:
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Personeelsgeleding:
Eric van Os
Maira Lalbahadoersing
Rita Ragunath
Oudergeleding:
Angela Soekhlal
Kailash Nijzing
Alette Chauthie-Saaltink

Functie:
plaatsvervangend voorzitter
penningmeester (duo)
penningmeester (duo)
Functie:
voorzitter
secretaris
lid

10.2 Wijzigingen:
De samenstelling van de MR heeft in 2019 de volgende wijzigingen ondergaan:
Afgetreden lid:
Ashna Nandpersad (OMR)
Sila Kanhai (PMR)
Dew Binesari (PMR)
Perkaas Khoenkhoen (OMR)
Shoesma Jaggoe (OMR)

Ingetreden lid:
Maira Lalbahadoersing (PMR)
Angela Soekhlal (OMR)
Eric van Os (PMR)
Rita Ragunath (PMR)
Alette Chauthie-Saaltink (OMR)
Kailash Nijzing (OMR)

Per datum:
1 december 2018
13 juni 2019
11 juli 2019
11 juli 2019
1 augustus 2019
10 oktober 2019

De huidige leden van de MR bedanken de afgetreden leden voor hun inzet en input gedurende de
voor hen geldende zittingsperiode.
11. Verkiezingen
In het jaar 2019 zijn er voor zowel de PMR als de OMR vacatures ontstaan door het vertrek van
diverse ouders en personeelsleden.
Voor de OMR zijn er op twee momenten vacatures ontstaan, welke allebei door de sollicitanten zijn
vervuld bij gebrek aan meer kandidaten voor een verkiezing.
Voor de PMR zijn er medio juli twee vacatures ontstaan. Aangezien er drie sollicitanten en maar twee
vacatures beschikbaar, zijn er toen verkiezingen gehouden.
12. Zittingsduur
Conform art. 5 van het vastgestelde medezeggenschapsreglement heeft het huidige team zitting tot
december 2021.
13. Vergaderingen
De vergaderingen worden genotuleerd. De notulen worden op de website van de school
gepubliceerd. De vergaderingen zijn over het algemeen openbaar. In 2019 zijn geen toehoorders
aanwezig geweest bij de vergaderingen. Afgesproken is dat de vergaderingen in 2020 zullen
plaatsvinden op de woensdagavonden. De leden van de MR zijn te allen tijde bereikbaar voor
opmerkingen, vragen en suggesties van de achterban. Deze zullen tijdens de eerstvolgende
vergadering worden besproken.
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De MR heeft in 2019 16 keren vergaderd, namelijk:
4 februari
18 maart
16 mei
5 juni
4 juli
15 juli
2 oktober
6 november

6 maart
23 april
22 mei
24 juni
8 juli
11 september
30 oktober
11 december

De MR heeft in totaal 5x vergaderd met het bevoegd gezag. De MR heeft op 8 juli en 11 december
2019 vergaderd met de Raad van Toezicht. De MR heeft op 6 november 2019 kennis gemaakt met de
nieuwe samenstelling van de Ouderraad.
14. Agendapunten
Over het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering:
- mededelingen,
- ingekomen post,
- notulen,
- actualiteiten: status voornemen zienswijze minister nav negatief inspectierapport,
- overleg bevoegd gezag: diverse actiepunten.
De volgende onderwerpen zijn het afgelopen jaar aan de orde geweest:
- Communicatie met de achterban (vb. ideeënbus, e-mailadres),
- Transparantie in de communicatie naar anderen,
- Ontwikkelingen binnen het bestuur en RvT,
- (Sociale) veiligheid op school (leerlingen en leraren),
- Weerbaarheidstrainingen leerlingen ivm aanpak pestgedrag,
- Verbetering onderwijskwaliteit: presentatie bestuur,
- Normjaartaakverdeling,
- Meerjarenbegroting,
- Verkiezingen van diverse geledingen (OMR en PMR),
- Scholing MR,
- Introduceren en gebruiken van Social School app,
- Samenwerking extern adviseur bij VOO,
- Klachtenregeling,
- Traject zorgleerlingen,
- Beleid ivm ziekteverzuim personeel,
- Update organogram van alle actieve raden en werkgroepen,
- Opzetten leerlingenraad,
- Samenwerken Ouderraad,
- Hygiëne toiletten leerlingen,
- Veiligheid trap op begane grond: achterkant,
- Indicidentenregister voor pleinwacht,
- Hindi/Dharma lessen,
- Voorgenomen bestuursoverdracht,
- Uitbreiden bestuurscapaciteit,
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-

Online peiling onder ouders en personeel,
Deelname studiemiddag hindoeïsme,
Inbreng ten aanzien van periodieke nieuwsbrieven,
Stichting leerlingen busvervoer,
Opzet begroting OR 2019-2020,
Procedure inning ouderbijdrage 2019-2020.

15. Verantwoording jaar 2019
Hieronder staan de onderwerpen waarover de MR instemming of advies (conform art. 24 en 25 van
het medezeggenschapsreglement) heeft afgegeven aan het bestuur:
-

Formatieplan 2019-2020:
Begrotingsplan 2019-2020:
Installeren bouwcoördinatoren:
Schoolgids 2019-2020:
Gedragsprotocol:
Protocol bij overlijden familieleden buitenland:
Klachtenregeling:
Aanstellen financieel deskundige:
Uitbreiding/aanvullen van het bestuur

Instemming
Instemming
Instemming
Instemming
Instemming
Instemming
Instemming
Instemming
Instemming

15.1 Commissie Toekomst:
De MR is vertegenwoordigd in de Commissie Toekomst, welke in het leven is geroepen om de
plannen uit te werken met betrekking tot de toekomst van VAHON naar aanleiding van het negatieve
onderwijsinspectierapport 2019 en het voorgenomen aanwijzing van de minister Arie Slob van juli
2019. In deze commissie is één persoon van de volgende geleding vertegenwoordigd:
Raad van Toezicht, MR, personeel en een oud-ouder.
Medio september 2019 heeft de MR samen met de commissie een brainstormsessie omtrent de
identiteit van de school voor de personeelsleden georganiseerd. De Commissie heeft ook regelmatig
overleg gehad met de – in overleg met het ministerie aangestelde – procesbegeleider. In oktober
2019 heeft een online peiling plaatsgevonden onder ouders en het personeel om diverse
toekomstscenario’s voor te leggen. Begin december 2019 heeft een kennismakinggesprek
plaatsgevonden met de voorzitter van het college van bestuur van een scholenstichting uit de
omgeving Den Haag.
15.2 Cursus MR:
Aangezien alle leden van de MR geen ervaring hebben met de werkzaamheden van de MR, is
besloten om bij de Vereniging Openbaar Onderwijs ('VOO') de ééndaagse cursus 'vijf basisrechten
van de MR' te volgen. Deze heeft op 20 november 2019 plaatsgevonden.
15.3 Schoolactiviteiten:
De MR is uitgenodigd voor het jaarlijkse personeelsuitje. De voorzitter is namens de MR aanwezig
geweest. Het was een mooie gelegenheid om informeel met het personeel te kunnen spreken.
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De MR is op uitnodiging aanwezig geweest bij de studiemiddag Hindoeïsme welke werd gehouden
aan de Dew Mandir te Den Haag. Tijdens deze middag werd voornamelijk aandacht besteed aan de
normen en waarden uit het Hindoeïsme.
Op het kerstfeest van vrijdag 20 december 2019, welke extern werd gehouden te weten in een zaal
van Zichtenburg, heeft de voorzitter van de MR de aanwezigen toegesproken en de overige leden
van de MR voorgesteld.
16. Vooruitblik jaar 2020
In 2020 zal de MR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het onderwijsbeleid en alle praktische
zaken daaromheen op VAHON te toetsen en te borgen. Speciale aandachtspunten zijn daarbij o.a.:
17.

nog vast te stellen en up to daten relevante protocollen;
verbeterplan mbt onderwijskwaliteit;
de voorbereiding voor het volgende bezoek van de onderwijsinspectie;
de te onderzoeken bestuursoverdracht;
voortzetting van de commissie toekomst;
werven van een nieuwe schooldirecteur per 1 augustus;
identiteitsnota en hindoe/dharma leerplan;
communicatie met achterban;
samenwerking ouderraad;
cursus MR;
ouderinformatiebijeenkomsten.
Activiteiten en jaarplanning

Een jaarplanning kan de MR helpen om in kaart te brengen welke onderwerpen wanneer aandacht
vragen. Een minder drukke periode kan worden gebruikt om onderwerpen voor de lange termijn te
bespreken.
Periode:
Januari

Februari
Maart
April

Onderwerp:
- Nieuwjaarsetentje MR
- Ouderinformatiebijeenkomst
- Cursus MR en fusie (VOO)
- Advies mbt aanvullen bestuurscapaciteit
- Update organogram diverse raden en cie
- Meerjarenbegroting VAHON
- Presentatie Hans Bloemen (VOO) voor
bestuur en RvT
- Behandeling intentieverklaring
- Jaarverslag MR 2019
- Input MR op jaarverslag VAHON 2019
- Identiteitsnota
- Protocol coronabescherming en
afstandsonderwijs
- Protocol Opstart school
- Overleg met CvB
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Mei

Juni

Juli

Augustus
September

Oktober
November
December

-

Formatieplan 2020-2021
Functiebouwwerk
Bestuursverslag bij de jaarrekening 2019
Schoolplan
- Info haalbaarheidsonderzoek
- Schoolgids
- Werkverdelingsplan
- Jaarplan MR 2020-2021
- Gedragsplan / dagprotocol
- Veiligheidsplan
- Zorgplan
- Update managementstatuut
- Hindoeleerplan
- Update diverse protocollen
- Vaststellen ouderbijdrage 2021-2020
- Fusie Effect Rapportage (FER)
- Behandeling besluit tot bestuursoverdracht
- Strategisch beleidsplan
- Kwaliteitszorgplan
- Overleg met CvB en RvT
- Zomervakantie
- Start nieuw schooljaar 2020-2021
- Nieuwe schooldirecteur
- Bepalen vergaderrooster MR
- Vergadermomenten OR, LR, RvT
- Schoolkalender 2020-2021
nntb
- MR jaarbegroting 2021
- Evt. cursus MR

- Concept jaarverslag MR 2020

18. Contact met de MR
De MR vertegenwoordigt haar achterban. Daarom verneemt zij graag welke onderwerpen ouders en
het personeel bezighouden. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met
de MR via e-mail (MR@VAHON.nl) of de brievenbussen die speciaal op school zijn geplaatst. Voor
ouders is deze op de begane grond bij de conciërgekamer geplaatst en voor het personeel staat deze
op de 1e etage in de personeelskamer. Natuurlijk kunt u één van de leden van de MR persoonlijk
benaderen.
De MR streeft ernaar de actuele informatie up-to-date te houden op de MR-pagina van de website.
Mocht u onverhoopt toch informatie missen, meldt u dit dan aan ons via het e-mailadres
MR@VAHON.nl.
19. Meer informatie
In dit jaarverslag is verslag gedaan van de onderwerpen die het afgelopen jaar in de MR zijn
besproken. Meer uitgebreide verslaglegging vindt u in de gepubliceerde notulen. Deze kunt u
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downloaden vanaf de website van de school (www.vahon.nl, kies tabblad "ouders" en vervolgens
"medezeggenschapsraad").
20. Tot slot
Het jaar 2019 was voor VAHON in alle opzichten een veel bewogen jaar, met veel uitdagingen maar
ook veel kansen. De MR heeft gekozen om een proactieve houding aan te nemen en heeft op volle
toeren gedraaid, om zo haar steentje bij te dragen in de ontwikkeling van de school. Met haar
kritische doch onafhankelijke kijk op zaken heeft de MR geprobeerd om het bevoegd gezag gevraagd
en ongevraagd bij te staan. Alle betrokken partijen op school hebben een ongekende mate van
betrokkenheid en inzet getoond. De toekomst van de school ziet de MR dan ook positief tegemoet.
De MR spreekt haar waardering uit voor de constructieve samenwerking met alle betrokken partijen
op VAHON en investeert graag in een prettige samenwerking met allen die zich bij het onderwijs
betrokken voelen, in het bijzonder bij VAHON.
Datum: 25 mei 2020

Plaats: Den Haag
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_____________________
Namens de MR VAHON,
A. Soekhlal, voorzitter

________________________
Namens de MR VAHON,
K. Nijzing, secretaris

