Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2021
BS De Boemerang
MR-geleding BS De Boemerang 2021
Zitting in de OMR
- Ruud de Bot
- Chrissy van den Hurk (tot 1 aug. 2021)
- Gert-Jan Nelemans
- Simone Staats (vanaf 1 aug. 2021)
Zitting in de PMR
- Pauline van Asten (voorzitter)
- Renée Tops (tot 1 april 2021) (secretaris)
- Sabine van der Zanden
- Ellen Oliemans (vanaf 1 april 2021) (secretaris)

Jaarverslag
Januari 2021
- Op dit moment vindt er landelijk thuisonderwijs plaats in verband met de coronapandemie.
Ouders zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van het digitale onderwijs op De
Boemerang. Dit is gekomen uit een ouderenquête. De OMR sluit zich hierbij aan. Met de 5
ouders die minder tevreden waren is contact opgenomen om oplossingen te zoeken.
- De leerling vrije week aansluitend op de voorjaarsvakantie wordt een lesweek. Dit is landelijk
bepaald. De MR stemt in met het voorstel van het MT om de twee studiedagen die gepland
staan voor het personeel in deze week te clusteren en er 1 studiedag van te maken. Hierdoor
krijgen de leerlingen 4 dagen extra onderwijstijd.
- De school besluit om voor communicatie met ouders over te stappen op een ouderapp. De
MR vindt dit een goed besluit.
Februari 2021
- In deze maand heeft er geen overleg plaatsgevonden.
Maart 2021
- Er zijn enkele aanpassingen geweest in de schoolgids. Deze zijn goedgekeurd.
- Het conceptvakantierooster is goedgekeurd. Daarnaast heeft de MR een voorstel gedaan
voor de 2 leerling vrije weken en aangeven welke data wenselijk zijn voor een
studie(-mid)dag.
- We hebben gediscussieerd over de verwachte klassen en aantallen voor schooljaar 20212022. De aantallen komen ongelukkig uit, waardoor het maken van combinatieklassen voor
de hand ligt, terwijl dit niet altijd wenselijk is. De MR beaamt dat (gezien de andere scholen
in de wijk) homogene groepen een wenselijk uitgangspunt is, maar ziet ook dat het soms niet
anders kan ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. De directie krijgt het vertrouwen
dat zij in samenspraak met het team tot de juiste verdeling voor de school zal komen. Ook de
personeelsformatie voor komende schooljaar is gedeeld.
- Vanuit de RI&E is het tegenwoordig verplicht dat elke school een preventiemedewerker
heeft. De MR stemt in met de keuze van de school om dit Margriet ter Horst (leerkracht
bovenbouw) te laten doen.
- De (P)MR neemt afscheid van Renée Tops. Zij zal Anne Talboom gaan vervangen in de GMR.

April 2021
- Ellen Oliemans treedt aan bij de PRM.
- Vanuit het rijk zijn subsidies toegekend aan het basisonderwijs voor leerlingen met een
kleine achterstand die is ontstaan door het gebrek aan fysiek onderwijs tijdens de eerste
corona-lockdown in maart/april/mei 2020. Het MT licht toe hoe zij deze subsidie op De
Boemerang wil inzetten.
Mei 2021
- In deze maand heeft er geen overleg plaatsgevonden.
Juni 2021
- De PMR licht toe waar de wensen van het team liggen voor de inzet van de werkdrukgelden.
De PMR zal twee plannen samenstellen voor de verdeling van het budget. Het team mag via
stemming aangeven welke verdeling het meest wenselijk is. Er zal in ieder geval budget zijn
voor vakdocenten voor de brede talentontwikkeling, onderwijs ondersteuners en betere ICTleermiddelen voor de leerlingen.
- De uitslagen van de eindcito van groep 8 worden met de MR gedeeld op schoolniveau. De
school heeft boven het landelijk gemiddelde gescoord.
- De MR wordt door het MT meegenomen in haar overweging om komend schooljaar over te
stappen op een nieuwe lesmethode voor zowel rekenen als wereldoriëntatie. Op dit moment
zijn er nog geen keuzes gemaakt. De uiteindelijke keuze zal voor beide methodes samen met
het hele team gemaakt worden. Na toelichting van de kwaliteitseisen waarop gelet zal
worden tijdens de keuze van de methode krijgt het MT de goedkeuring en het vertrouwen
dat de school voor de juiste methode zal gaan, passend binnen het huidige onderwijs. Zodra
bekend is welke methodes De Boemerang gaat gebruiken zal de MR hiervan op de hoogte
worden gesteld met een motivatie.
- De definitieve groepssamenstelling wordt met de MR gedeeld. De MR heeft deze akkoord
bevonden.
- Helaas kan de definitieve jaarkalender voor komend schooljaar nog niet gedeeld worden.
Deze moet nog worden vastgesteld tijdens het grootoverleg van MT en leerteamleiders. De
definitieve versie zal later digitaal gedeeld worden voor akkoord. Voor de planning van MRvergaderingen van komend schooljaar zal er rekening mee gehouden worden er na dit groot
overleg nog een MR-vergadering plaats zal vinden. (Deze MR-vergadering is de laatste van dit
schooljaar)
- De (O)MR neemt afscheid van Chrissy van de Hurk.
Juli 2021
- Zomervakantie
Augustus 2021
- Zomervakantie
- Simone Staats treedt aan bij de OMR.
- Ellen Oliemans neemt de functie van secretaris op zich.

September 2020
- Aanpassingen voor schoolgids 2021-2022 zijn goedgekeurd.
- De school heeft gekozen voor de rekenmethode ‘Pluspunt’. Voor wereldoriëntatie is er
gekozen om dit jaar de digitale methode ‘Faqta’ uit te gaan proberen. Het team heeft
besloten om zich nog niet voor meerdere jaren te willen binden aan een methode. Aangezien
de methode digitaal is er dus geen materiaal voor meerdere jaren (zoals boeken) aangeschaft
hoeven worden, is dit financieel een optie. De MR begrijpt deze keuze en vindt het fijn om te
horen dat de school er zo kritisch in staat.
- Het bedrag voor de ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 wordt vastgesteld op het
standaardbedrag van €65,- .
- Er is definitief besloten dat de functie rekencoördinator een beschermende functie krijgt
voor de afvloeiingslijst van schooljaar 2021-2022. De MR heeft de optie om twee functies te
beschermen, maar vindt dat er van de andere functies niet gesteld kan worden dat er nog
eentje in belang dusdanig uitspringt t.o.v. andere functies.
- Binnen sommige scholen wordt de MR niet goed geïnformeerd over de financiële keuzes van
de school. Het MT informeert hoe de MR van De Boemerang dit ervaart. De MR geeft aan dat
zij van mening zijn dat het MT hen zeer zorgvuldig betrekt bij de financiële keuzes. Zowel als
het gaat om de jaarbegroting, als bij het toekennen/uitkeren van subsidies.
Oktober 2021
- In deze maand heeft er geen overleg plaatsgevonden.
November 2021
- De intern begeleider licht de veranderingen in het SOP (School Ondersteunings Plan) en het
CSV (Coördinatie Sociale Veiligheid) toe.
- Er wordt een koppeling gemaakt tussen het financiële beleid van de school en het
schoolplan. De MR erkent dat de keuzes die gemaakt worden overeenkomen met de
speerpunten en doelen van de school.
- Door keuzes in de uitgave van de ouderbijdrage van de afgelopen jaren is gebleken dat er
nog een budget over is. Er is besloten dat dit budget ten goede moet komen van de kinderen.
Er wordt gebrainstormd over een goede besteding van dit budget. In het begin van 2022 zal
hierover een definitieve keuze gemaakt worden.
December 2021
- De begroting voor 2022 - 2025 is gepresenteerd en akkoord bevonden. Het was een duidelijk
stuk. De school heeft de financiën op orde en maakt hierin goede en weloverwogen keuzes.
- De inspectie heeft besloten om De Boemerang te betrekken bij hun onderzoek naar de
vormgeving van Passend Onderwijs binnen het basisonderwijs. De inspectie heeft
aangegeven op welke punten zij graag een klassenbezoek zouden willen brengen op onze
school. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een landelijke beeldvorming en niet om een
beoordeling van de school zelf.
De MR van De Boemerang wil het MT van de school graag bedanken voor de prettige samenwerking
en zorgvuldige informatievoorziening gedurende het afgelopen schooljaar.

