Jaarverslag Medezeggenschapsraad Dr. Bosschool 2017-2018
Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten zoals deze door de
Medezeggenschapsraad van de Dr. Bosschool (hierna genoemd MR) zijn
uitgevoerd in het schooljaar 2017-2018. 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 de gehele periode uit de
leerkrachten Eveline van Beek, Victor Buiten, Jung Heins en Robin Heijman (secretaris) en de OMR
bestond uit de ouders Hans-Lars Boetes, Ricardo van den Ham, Susanne Sluijter (voorzitter) en Daan
Thijssen (penningmeester). Daan heeft eind 2017 de plek overgenomen van Roeland van Dis.
Vergaderingen MR
De MR vergaderde in het schooljaar 2017 - 2018 elf keer regulier (eens per maand, van september
t/m juli). Bij de meeste van deze vergaderingen was directeur Myra Klein Jäger (voor een deel van de
vergadering) als gesprekspartner aanwezig. Aanvullend zijn er schriftelijke inspraakmomenten
geweest, vooral over het financieel verslag, het schoolplan en het formatieplan.
Behandelde onderwerpen
Het schooljaar 2017-2018 stond vooral in het teken van dreigende personeelstekorten en de wijze
waarop de school hier een oplossing voor weet te vinden. Tevens is het deelnemen aan de landelijk
georganiseerde stakingen besproken binnen de MR.
Daarnaast zijn tijdens de MR-vergaderingen de volgende onderwerpen behandeld:
 Opzet en inhoud van schoolbegroting, inhoudelijk jaarplan en schoolgids voor (nieuwe)
ouders;
 Besteding van het cultuurbudget;
 Plan met betrekking tot leerlingaantallen, groepsindelingen en zwangerschapsvervangingen;
 De introductie van de AVG en de impact hiervan op de Dr. Bosschool;
 Plusbeleid en extra uitdaging voor plus-kinderen (n.a.v. vraag bij MR-Inloop);
 Schooltijden en invulling van pauzes (n.a.v. vragen tijdens ouderavond);
 Begroting en bestedingen van de oudergelden;
 Splitsen OMR en bestuur oudervereniging;
 Inzet MR-jaarplanning als nieuw middel om beter en meer transparant te functioneren;
 Vaststellen schema voor vakantie en bijzondere dagen (zoals studiedagen);
 Beheer en onderhoud schoollocatie (binnen en buiten).
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 2017-2018 geen gebruik gemaakt.
Per email ontvangen vragen en opmerkingen
 Kritische aantekeningen over het gebruik van Social Schools als primair informatieplatform;
 De wijze waarop door enkele ouders invulling is gegeven aan het thema “Griezelen” (met als
zombie verkleedde kinderen);
 Waarom de sponsorloop organiseren in december? (wat al een overvolle maand is);
 Een tip m.b.t. het aanleggen van een “groen plein”;
 De wachtlijsten bij de BSO;
 Het verzoek om studiedagen vooral op de vrijdag voor een vakantie of na de avond4daagse in
te plannen;
 De aanwezigheid van kinderen bij de 10-minuten gesprekken;
 Tips over het professionaliseren van de communicatie van de Dr. Bosschool.

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 woensdagochtend van de maand van 8.30 tot 9.00 houdt de MR een MR-inloop.
Het aantal bezoekende ouders wisselt, maar is meestal zeer gering.
Gevolgde scholing
Daan Thijssen heeft als nieuw MR-lid de MR-starttraining gevolgd bij de Vereniging Openbaar
Onderwijs.
Evaluatie 2017-2018:
Wat ging er goed in 2017-2018?
1. Het open overleg in de MR.
Het overleg in de MR, maar ook het overleg tussen de MR en directie, verloopt open en in een
constructieve sfeer. De MR wordt door de directeur bij veel onderwerpen om input gevraagd
en verzocht mee te denken over oplossingen.
2. Het splitsen van de MR en het bestuur van de Oudervereniging.
Het bestuur van de Oudervereniging staat nu los van de MR waardoor de ouders
nadrukkelijker bepalen wat er met de door ouders betaalde vrijwillige ouderbijdragen gebeurt.
Plan 2018-2019:
Wat gaan we beter doen in 2018-2019?
1. Communicatie tussen de MR en ouders.
a. MR-Inloop:
Het aantal ouders dat met de MR in gesprek gaat tijdens de inloopochtenden is zeer
beperkt, dus we gaan op zoek naar andere manieren om in contact te komen en
blijven met ouders.
b. MR-column/nieuwsbrief:
Met het opheffen van de Bosbode is ook de maandelijkse column van de MR
verdwenen. In plaats daarvan heeft de MR in 2017-2018 via Social Schools een aantal
nieuwsberichten verstuurd. In schooljaar 2018-2019 gaan we dat na elke MRvergadering doen.
c. OMR aanwezig bij contactmomenten van school:
Ter bevordering van de zichtbaarheid van de MR, zal de OMR aanwezig zijn bij de
informatievonden en andere contactmomenten tussen ouders en de school.
2. Thema’s bespreken.
In schooljaar 2018-2019 willen we alle initiatieven/thema’s die spelen op school met meer
diepgang bespreken. Met dat doel gaan we de binnen de school samengestelde werkgroepen
actiever uitnodigen voor een goed gesprek.

