
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Dr. Bosschool 2016-2017 

 

 

Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten zoals deze door de 
Medezeggenschapsraad van de Dr. Bosschool (hierna genoemd MR) zijn 

uitgevoerd in het schooljaar 2016-2017. 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, Freya Landwaart en Robin Heijman (secretaris) en de 

OMR betond uit de ouders Hans-Lars Boetes, Roeland van Dis (penningmeester), Ricardo van den 
Ham en Susanne Sluijter (voorzitter). Begin 2017 is Robin Heijman tevens benoemd tot secretaris van 

de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad). 
 

De zittingstermijn van Hans-Lars en Roeland liep af in oktober 2016. Gezien het belang van het 

onderwerp “Schooltijden”, waarbij continuïteit en het behoud van ervaring in het MR-werk belangrijk 
is, hebben we gevraagd aan Roeland en Hans-Lars om zich herverkiesbaar te stellen. 

Er hadden zich geen andere kandidaten gemeld, zodat Hans-Lars en Roeland zonder verkiezingen 
opnieuw konden plaatsnemen in de MR. 

 
Vergaderingen MR 

De MR vergaderde in het schooljaar 2016 - 2017 elf keer regulier (eens per maand, van september 

t/m juli). Bij al deze vergaderingen was directeur Myra Klein Jager 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 2016-2017 stond vooral in het teken van de overgang naar nieuwe schooltijden. 
Na meerderde bijeenkomsten door de voor dit doel samengestelde werkgroep, waarin ook ouders 

(niet zijnde MR-leden) hebben deelgenomen, heeft er een ouderraadpleging plaatsgevonden. Om het 
proces te kunnen volgen, werd elke bijeenkomst van deze werkgroep bijgewoond door een OMR-lid. 

 

Uit de ouderraadpleging blijkt dat het grootste deel van de ouders (bijna 90%) voor een overgang 
naar een continu rooster heeft gestemd. Het grootste deel van de ouders stemde voor het behoud 

van de vrije woensdagmiddag (in de vorm van het 4 gelijke dagen model). Op basis van deze uitslag 
heeft de MR  ingestemd met het voorgenomen besluit van de directie om met ingang van het nieuwe 

schooljaar (2017-2018) over te gaan naar het continurooster met 4 gelijke dagen.  
 

Daarnaast zijn tijdens de (openbare) MR-vergaderingen de volgende onderwerpen behandeld: 

 Opzet en inhoud van schoolbegroting, inhoudelijk jaarplan en schoolgids voor (nieuwe) ouders 

 Besteding van het cultuurbudget, onder andere voor de donderdag- en vrijdagmiddagclub; 

 Plan met betrekking tot leerlingaantallen en groepsindeling; 

 Wijze waarop Sinterklaasviering plaatsvindt (zwartepietendiscussie); 

 Inzet MR-jaarplanning als nieuw middel om beter en transparanter te functioneren; 

 Begroting en bestedingen vanuit het ouderfonds; 

 Verdere ontwikkeling van het plus-beleid; 

 Aanpakken drukte op de stoep door slordig en gehaast geparkeerde fietsen (vooral ouders); 

 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 2016-2017 geen gebruik gemaakt. 



 

Ontvangen vragen en opmerkingen op mr.bosschool@spoutrecht.nl: 

 Een tip m.b.t. Engelse les vanaf de kleuterklas; 

 Het verzoek om studiedagen vooral op de vrijdag voor een vakantie in te plannen (3x); 

 Een tip om ouders tijdig te informeren over het al dan niet aanpassen van de samenstelling 

van de groepen 3; 
 Een vraag over het niet meer mogen gebruiken van Klasbord; 

 Een tip over het professionaliseren van de communicatie van de Dr. Bosschool (3x). 

 

Sinds september 2017 is het e-mailadres van de MR gewijzigd in mr.drbosschool@spoutrecht.nl 
 

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

waaronder de leerkracht, de directeur of de vertrouwenspersoon; 

 Iedere eerste woensdagochtend van de maand van 8.30 tot 9.00 houdt de MR een MR-inloop. 

Het aantal bezoekende ouders wisselt en lijkt sterk afhankelijk van de mogelijke impact op 

ouders van actueel door de MR te bespreken onderwerpen; 
 Elke maand een bijdrage geleverd in de bosbode, met een vaste opzet waarin we het 

openbare karakter van MR-vergaderingen benadrukken, de MR-inloop aankondigen en 

eventueel toelichting geven op actuele/besproken onderwerpen; 
 Korte enquêtes bij ouders uitzetten via Parnassys lukt nog niet. Er moet nog worden 

uitgezocht welke handige, praktische en laagdrempelige alternatieven er zijn. 
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