Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2019
BS De Boemerang
MR-geleding BS De Boemerang 2019
Zitting in de OMR
- Ellen Spekenbrink (secretaris) (tot en met 31-7-2019)
- Ruud de Bot (vanaf 1-8-2019)
- Frank Vissers (tot en met 1-11-2019)
- Chrissy van den Hurk
Zitting in de PMR
- Pauline van Asten (voorzitter)
- Anne Talboom (secretaris per 1-8-2019)
- Sabine van der Zanden (tot en met 31-7-2019)
- Renée Tops (vanaf 1-8-2019)

Jaarverslag
Januari 2019
- De directeur heeft de jaarbegroting t/m 2021 gepresenteerd. De medezeggenschapsraad
(nader te noemen MR)MR heeft deze goedgekeurd
- De Raad van Toezicht is op bezoek geweest op school (gebeurt eens in de 4 jaar). Zij waren
zeer tevreden.
- De nieuwe visie en missie van de school zijn gepresenteerd. De MR kan zich goed vinden in
deze uitspraken.
- De MR heeft bepaald dat zij voor schooljaar 2020/2021 de functies rekencoördinator en ICT
graag tot beschermende functies zouden willen rekenen. Hier komen we in de vergadering
van september nog een keer op terug. Dan moet er een definitieve toekenning komen.
Februari 2019
- Het Managementteam (nader te noemen MT) heeft de MR gevraagd een uitspraak te doen
over hun kijk op het geven van huiswerk op De Boemerang. Deze is teruggekoppeld aan het
MT.
- De MR heeft een voorstel aan het MT gedaan voor een mogelijk nieuw model voor de
onderwijstijden. De MR vindt dat er meer kansen en mogelijkheden liggen voor de
ontwikkeling van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs op De Boemerang als we elke
woensdagmiddag vrij zouden zijn (de twee leerling vrije weken komen hiermee te vervallen).
Maart 2019
- Er heeft deze maand geen overleg plaats gevonden.
April 2019
- De onderwijsinspecteur is langs geweest op De Boemerang. Hij was tevreden en zag kansen
voor nog beter onderwijs. Deze zijn toegelicht.
- De MR heeft een voorstel gedaan voor de vakanties van schooljaar 2019-2020.
- Het traject voor een mogelijke aanpassing in onderwijstijden is uitgestippeld. Er is een
onafhankelijk bedrijf gevonden dat ouders, team en MR verder op weg kan helpen en een
presentatie komt geven.

-

De verkiezingen voor de MR en Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (nader te
noemen GMR) voor schooljaar 2019-2020 worden opgezet. Ellen vertrekt uit de Ouder
geleding van de MR (nader te noemen OMR) en GMR, aangezien haar jongste kind dit
schooljaar van school gaat richting het voortgezet onderwijs.

Mei 2019
- De informatieavond over de schooltijden heeft plaatsgevonden. De MR was zelf niet geheel
tevreden over de presentatie van het bedrijf. De opkomst was goed en bij de aanwezige
ouders was een bereidheid tot overdenking. Er wordt besloten om met de ouders en
leerkrachten die zich hebben aangemeld een brainstormavond te organiseren. De
daadwerkelijk stemming gaat na de zomervakantie plaatsvinden.
- De vakantie- en studiedagplanning voor komend schooljaar is door het MT voorgelegd en
goedgekeurd.
Juni 2019
- De MR vergaderplanning voor schooljaar 2019-2020 is gemaakt.
- Er is afscheid genomen van Ellen Spekenbrink voor OMR en GMR en van Sabine van de
Zanden voor Personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (nader te noemen PMR).
Juli 2019
- Zomervakantie
Augustus 2019
- Zomervakantie
- Ruud de Bot treedt aan bij de OMR.
- Renée Tops treedt aan bij de PMR.
September 2019
- De eerste plannen voor het opfrissen van het schoolgebouw en het vergroenen van het
schoolplein zijn gedeeld.
- Schoolgids 2019-2020 is goedgekeurd.
- Het School Ondersteunings Profiel is door de IB-er gepresenteerd.
- De eerste versie van het schoolplan is met ons gedeeld.
- Er is een brainstormavond met ouders en leerkrachten geweest over de onderwijstijden.
Hieruit is het verdere tijdspad gekomen. Er komt nog een informatiebrief, tijdens de
oudergesprekken van november kunnen ouders hun stem uitbrengen, voor 1 december
wordt er een voorstel naar en een uitspraak van de directeur verwacht over de
onderwijstijden die per 1 augustus 2020 in zouden gaan.
- Er is definitief besloten dat de functies rekencoördinator en ICT’er een beschermende functie
krijgen voor de afvloeiingslijst van schooljaar 2020-2021.
Oktober 2019
- Het School Ondersteunings Plan is door de IB-er gepresenteerd.
- Het bedrag en de informatiebrief voor de ouderbijdrage van 2019-2020 is vastgesteld.
- De informatiebrief voor de Onderwijstijden is vastgesteld.

November 2019
- Frank Vissers heeft afscheid genomen van de MR en daarmee ook van de GMR. Er zullen
verkiezingen uitgeschreven worden voor beide functies.
- De begroting van de komende 4 jaar is gepresenteerd en goedgekeurd.
- De stemming over de mogelijke aanpassing van de onderwijstijden is geweest. Met een
opkomst van 84%, heeft 30% voor en 70% tegen een aanpassing van de onderwijstijden
gestemd. We hebben als MR dan ook het advies uitgebracht aan de directeur om de huidige
onderwijstijden te continueren.
- In de voorgaande jaren was de communicatie vanuit school een onderwerp waar wij soms
onze zorgen over hebben uitgesproken richting de school. Deze zijn weer geëvalueerd. We
zijn als MR zeer te spreken over de huidige communicatie. Ook in vergelijking met andere
scholen lijkt De Boemerang hierin inmiddels voorop te lopen met een duidelijke en heldere
keuze voor informatiestromen via bepaalde kanalen en een website die up-to-date en
volledig is.
December 2019
- Er heeft in december geen vergadering plaatsgevonden.

