
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Dr. Bosschool 2019-2020
Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten  zoals deze door de  
Medezeggenschapsraad van de Dr. Bosschool (hierna genoemd MR) zijn 
uitgevoerd in het schooljaar 2019-2020. Om de leesbaarheid te 
bevorderen, zijn de activiteiten in volgorde van belang (i.p.v. 
chronologisch) beschreven. 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit verslag.

Samenstelling MR 
De MR bestaat uit twee delen: de Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad (PMR) en de 
Oudergeleding Medezeggenschapsraad (OMR). De PMR bestond per september 2019 uit de leerkrachten Sandra Alkema, Victor 
Buiten, Jung Heins en was er één vacature, de OMR bestond uit de ouders Hans-Lars Boetes, Ricardo van den Ham, Diana 
Westra en Daan Thijssen. Per oktober 2019 nam Michiel Houben de plek van Hans-Lars in. De vacature binnen de PMR werd 
vanaf dat moment ingevuld door Kim Spook. Vanaf toen was Daan voorzitter, Sandra secretaris, Ricardo penningmeester, 
Michiel vice-voorzitter en Diana contactpersoon communicatie. 

Vergaderingen MR 
De MR vergaderde in het schooljaar 2019-2020 tien keer regulier (circa eens per maand van september t/m juli). Daarnaast 
hebben we in april en mei 2020 twee extra vergaderingen ingepland i.v.m. de Corona maatregelen op de Dr. Bosschool. Bij de 
meeste van deze vergaderingen was directeur Myra Klein Jäger (voor een deel van de vergadering) als gesprekspartner 
aanwezig. Een deel van de vergaderingen vond dit schooljaar plaats via Microsoft Teams.

Behandelde onderwerpen 
Het schooljaar 2019-2020 stond vooral in het teken van de Coronacrisis: het thuisonderwijs vanaf medio maart, het onderwijs 
met halve klassen vanaf mei en de volledige openstelling van de Dr. Bosschool op 8 juni 2020.  

Daarnaast zijn tijdens de MR-vergaderingen de volgende onderwerpen behandeld: 
• Opzet en inhoud van schoolbegroting, inhoudelijk jaarplan en schoolgids voor (nieuwe) ouders inclusief infographic; 
• Evaluatie groepsindeling: samengestelde groepen 5 (3 groepen 4 worden 2 groepen 5) en grote groep 8 (36 leerlingen); 
• Evaluatie schooltijden en daarbij behorende pauzeregeling voor leerkrachten; 
• Formatieplan; 
• Vaststellen schema voor vakantie en bijzondere dagen (zoals studiedagen) schooljaar 2020-2021; 
• Cultuurplan Dr. Bosschool; 
• Lerarentekort en de steeds leger wordende invalpool; 
• Lerarenstaking; 
• Verkeer op de Nolenslaan; 
• Leren van vertrekkende ouders; 
• Informatieavond De Vreedzame School; 
• Jaarafrekening Oudervereniging; 
• Samenwerking BLOS en Dr. Bosschool - gesprek OMR en OC Blos; 
• Vooraanmeldingen op basisscholen in Utrecht; 
• Beheer en onderhoud schoollocatie (binnen en buiten); 
• Schoolondersteuningsplan en schoolondersteuningsprofiel. 

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Dit houdt in dat ouders en personeelsleden hierbij als toeschouwers (dus zonder 
spreekrecht) aanwezig mogen zijn. Van deze mogelijkheid is in het schooljaar 2019-2020 geen gebruik gemaakt.



Per e-mail/tijdens inloop ontvangen vragen en opmerkingen 
•  Schilderwerk onderhoud school; 
• Buitenspeelmateriaal bovenbouw; 
• Invulling van etenstijd van de kinderen; 
• Effectief gebruik van scherm bij ingang; 
• Invulling van het gedeeltelijk opengaan van de school na de lock down; 
• Evaluatie methodes; 
• Traktaties; 
• Pluswerk.

Verdere inspanningen, onder andere op het gebied van communicatie 
• Enkele individuele gevallen zijn doorverwezen naar de juiste contactpersoon binnen de school, waaronder de leerkracht en 

de directeur. 
• Iedere eerste woensdag  of vrijdag van de maand (tot en met maart 2020) houdt de MR van 8.30-9.00 uur een MR-inloop. 

Het aantal bezoekende ouders wisselt, maar is meestal zeer gering. 
• Na elke MR vergadering verstuurt de MR een samenvatting  van de vergadering via Social Schools  zodat alle ouders op de 

hoogte zijn. 

Gevolgde scholing 
Michiel Houben en Kim Spook hebben als nieuwe MR-leden de MR-starttraining gevolgd bij de Vereniging Openbaar 
Onderwijs.

Evaluatie 2019-2020 
Wat ging er goed in 2019-2020? 
• Bespreking van inhoudelijke punten 
• Korte lijnen tussen MR onderling en MR en directie 
• Open houding binnen de MR 
• Structuur van agenda en jaarplanning 
• Samenwerking rondom corona 
Wat gaan we beter doen in 2020-2021? 
• PMR bespreekt personele zaken voor maar waakt ervoor dat niet de hele vergadering voorgesproken wordt 
• Agenda en documenten week van tevoren delen 
• Communicatie naar ouders binnen 10 dagen na de vergadering 
• Standpunten van de MR duidelijker formuleren om mee te nemen naar de GMR


