Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2018
BS De Boemerang
MR-geleding BS De Boemerang 2018
Zitting in de OMR
- Ellen Spekenbrink (secretaris)
- Frank Vissers
- Iris Bos (tot 31-7-2018)
- Chrissy van den Hurk (vanaf 1-8-2018)
Zitting in de PMR
- Pauline van Asten (voorzitter)
- Anne Talboom
- Sabine van der Zanden

Jaarverslag
Januari 2018
- De directeur heeft de jaarbegroting voor 2018 gepresenteerd. De MR heeft deze
goedgekeurd
- Het kiesstelsel is onder de loep genomen en zal besproken worden met het bestuurskantoor.
Ons voorstel is om te gaan voor een persoonsgebonden kiesstelsel. (Men heeft niet één
stem, zoals bij politieke verkiezingen, maar moet het aantal personen kiezen zoveel als dat er
beschikbare vrije zetels zijn.)
Februari 2018
- Een open discussie over het 5-gelijke-dagen model, waaruit blijkt dat er interesse ligt in het
kijken naar andere mogelijkheden.
Maart 2018
- MR geeft het advies aan de directie op de ouderbijdrage te splitsen in twee
bedragen/posten, maar het bedrag wel in 1 keer te innen.
- Er wordt gestart met de verkiezingen voor de GMR
April 2018
- Protocol overblijven is besproken en goedgekeurd.
- Op verzoek van de GMR is er gesproken over ‘de rijke leeromgeving op De Boemerang’.
- Er is advies uitgedragen naar de directie om ouders goed voor te bereiden op de
groepsverdeling die gaat komen.
- Bij de GMR-verkiezingen is Ellen opnieuw verkozen tot GMR-lid. Er waren geen andere
kandidaten.
Mei 2018
- De PMR gaat met het team een verdeling maken voor de werkdrukgelden. Wens van het
team is om een deel te besteden aan een onderwijsassistent en een deel aan vakleerkracht,
waardoor er meer tijd komt voor administratieve taken.
- De MR gaat akkoord met het vakantierooster voor schooljaar 2018-2019 en de verdeling van
de studiedagen. MR geeft wel het advies aan directie om ouders goed uit te leggen waarom
de leerlingvrije weken op deze momenten zijn gepland.

-

De verkiezingen voor de OMR voor schooljaar 2018-2019 worden uitgezet. Anne en Frank
nemen zitting in de verkiezingscommissie.
De formatie en urenverantwoording is gepresenteerd. De MR gaat akkoord.

Juni 2018
- De verkiezingen voor de OMR 2018-2019 zijn afgerond. Er waren twee kandidaten voor één
zetel. Met een meerderheid van stemmen is Chrissy van den Hurk door de ouders gekozen
als nieuw MR-lid.
- De PMR is samen met team gekomen tot de volgende verdeling van de werkdrukgelden: 0,8
FTE onderwijsassisten en 0,2 FTE vakdocent techniek. Daarnaast er een budget van €7.000
over voor de aanschaf van techniekmateriaal. De vacatures voor deze twee banen worden dit
schooljaar nog uitgezet.
- Er is een planning gemaakt voor de vergaderdata van de MR voor schooljaar 2018-2019.
- De PMR heeft, met input van de OMR een evaluatie met de directeur gehad. Uitgangspunten
hierbij waren dat de samenwerking als positief en toegankelijk wordt ervaren vanuit de MR.
De MR geeft aan dat zij de betrokkenheid van de ouders in het algemeen op school als niet
hoog ervaren en vinden dit jammer. Vraag aan de directie om hier iets mee te doen. MR wil
hierin graag meedenken in alternatieven en oplossingen. Daarnaast heeft de MR door de
dubbele directeurswisseling in de afgelopen twee jaar gevoel dat er steeds over dezelfde
punten wordt gepraat dezelfde zorgen worden aangedragen. We hopen dat dit voor de
toekomst gaat veranderen.
Juli 2018
- Iris Bos neemt afscheid van de OMR.
- Zomervakantie
Augustus 2018
- Zomervakantie
- Chrissy van de Hurk treedt aan bij de OMR.
September 2018
- De nieuwe opzet van de informatie-avond is besproken. De inhoud en doelstelling worden
als positief ervaren. Wel wordt opgemerkt dat het is sommige klassen anders wordt
vormgegeven. Het voorstel van de MR is om hier als school meer een lijn in te trekken, maar
we snappen ook dat het een eerste jaar van uitproberen is.
- Een brainstorm over het 5 gelijke dagen model, nu samen met de directeur.
- De OMR geeft aan zich zorgen te maken over de hoeveelheid zoetigheid die veel kinderen op
school tijdens de lunch meekrijgen en vraagt of de school hier eens naar zou willen kijken.
- De eerste opzet van nieuwe schoolgids is besproken en verbeterpunten zijn
gecommuniceerd met de directie.
- De e OMR geeft aan het jammer te vinden dat de groep 8 kinderen geen eindrapport hebben
gekregen in het schooljaar 2017-2018. Dat er geen cijferlijst meer komt snappen we, maar er
is geadviseerd om wel iets mee te geven als afsluiting van 8 jaar basisschool.
Oktober 2018
- De directeur heeft het aankomende inspectiebezoek van januari aangekondigd en de nieuwe
opzet toegelicht.
- De IB-er heeft het nieuwe schoolondersteuningsplan en -profiel gepresenteerd.
- De schoolgids is goedgekeurd.
- Het bedrag van de ouderbijdrage is goedgekeurd.
- De huidige brief voor de ouderbijdrage is bekeken samen met de directeur. Er zijn suggesties
gegeven voor een nieuwe opzet.

November 2018
- Overleg MR voorzitters en secretarissen van alle scholen is geweest. Hierin zijn tips en tops
uitgewisseld. Opvallend dat veel medezeggenschapsraden er tegen aan lopen dat het lastig is
om de achterban (ouders) te raadplegen. Een enquête blijkt het best werken, al moet je dat
niet te vaak doen.
- De brief van de ouderbijdrage is na een aanpassing goedgekeurd en wordt binnenkort
verzonden naar alle ouders.
- De kwaliteitskaart ‘vervanging bij ziekte’ is besproken en met enkele aanpassingen
goedgekeurd.
- We hebben meegedacht met het uiterlijk van (zwarte/bruine) piet, waarbij we het vooral
hebben gehad over wat van belang is voor onze kinderen. We willen vooral voorkomen dat
kinderen een piet gaan herkennen.
- De directeur ligt ons in over de personele bezetting in de groepen 1/2 .
- De directeur geeft een uitleg bij het de bouw van de nieuwe wijk naast de school: Park
Centraal.
December 2018
- Gezien afwezigheid en ziekte is de MR-vergadering van december komen te vervallen. Alle
punten zijn doorgeschoven naar januari 2019.

