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Jaarverslag Medezeggenschapsraad Dr. Bosschool 2018-2019 
 

Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten die door de Medezeggenschapsraad 
van de Dr. Bosschool (hierna genoemd MR) zijn uitgevoerd in het 
schooljaar 2018-2019. 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 2018 uit de leerkrachten Eveline van Beek, Victor Buiten, 
Jung Heins en Robin Heijman en de OMR bestond uit de ouders Hans-Lars Boetes, Ricardo van den Ham, Susanne Sluijter 
en Daan Thijssen. Per oktober 2018 volgden Sandra Alkema en Diana Westra respectievelijk Eveline en Susanne op. Vanaf 
toen was Daan voorzitter, Robin secretaris, Ricardo penningmeester, Hans-Lars vicevoorzitter en Diana contactpersoon 
communicatie. 
 
Vergaderingen MR  
De MR vergaderde in het schooljaar 2018-2019 acht keer regulier (circa 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.  
 
Behandelde onderwerpen  
In het schooljaar 2018-2019 stonden de volgende onderwerpen meer dan één keer op de agenda.  
•   Overgang BSO-partner van SterrenBSO naar BLOS (overleg tussen MR en oudervereniging van de BSO, 

inloopmoment voor ouders).  
•   Samenvoeging van groepen (3 groepen vier en 2 groepen zeven naar respectievelijk 2 groepen vijf en 1 groep acht; 

informatieavonden voor ouders).  
 

Daarnaast zijn tijdens de MR-vergaderingen o.a. de volgende onderwerpen behandeld.  
Financieel 
•   Begroting en bestedingen van de oudergelden. 
•   Splitsing van (O)MR en Oudervereniging, t.b.v. meer zeggenschap van ouders over besteding ouderbijdrage (okt 2018). 
•   Beheer en onderhoud schoollocatie (binnen en buiten), incl. bijdrage voor pleinplan vanuit Oudervereniging. 
•   Opzet en inhoud van schoolbegroting, inhoudelijk jaarplan en schoolgids voor (nieuwe) ouders. 
Operationeel  
•   Plan met betrekking tot leerlingaantallen, groepsindelingen en zwangerschapsvervangingen. 
•   Vaststellen schema voor vakantie en bijzondere dagen (zoals studiedagen). 
•   Behandeling van door de koepel (SPO) opgestelde kaders t.a.v. de wet AVG. Gezamenlijke bespreking van de 

praktische toepasbaarheid. 
•   Schooltijden en invulling van pauzes (n.a.v. vragen tijdens ouderavond). 
•   Inhoud en leesbaarheid van de schoolgids; tevens wordt gestart met een initiatief om de belangrijkste praktische zaken 

van de schoolgids in een infographic samen te vatten. 
•   Stappenplan (handelingsvolgorde) voor gevallen waarbij bij uitval geen invaller beschikbaar is, mede o.b.v. adviezen 

Inspectie. 
Samenwerking 
•   Evaluatie door de drie partijen die het gebouw gebruiken, in projectgroep Samen: Dr. Bosschool, BSO en 

peutercentrum. 
•   Gemeenschappelijke MR (van SPO): bespreken van belangrijkste zaken uit de 3-maandelijks vergaderingen (o.a. 4-

jaars begroting en strategie). 
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•   Samenwerking tussen MR-leden. 
Inhoudelijk 
•   Implementatie van Vreedzaam module. 
•   Halfjaarlijkse evaluatie jaarplan: Vreedzame School initiatief is goed merkbaar in hele school; IB-er geeft leerkrachten 

steeds meer handvatten voor begeleiding van kinderen met extra behoeften; blijvende aandacht nodig voor individueel 
en thematisch werken. 

•   Cultuur plan: besteding van het cultuurbudget; inzet van externen om leerkrachten te ondersteunen; onderwerpen steeds 
in lijn met thema’s. 

•   Werkzaamheden en beleid van de Intern Begeleider (IB-er) van de Dr. Bosschool. 
•   Kwaliteitsvragenlijst door SPO, korte samenvatting voor ouders met belangrijkste resultaten en acties. 
Incidenteel 
•   Kennisname van SPO-evaluatie van communicatie bij en reactie / interventies op aanslag op tram in Utrecht. 
•   Beleid omtrent vorst en het strooien van zout (gemeentelijk beleid). 
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 2018-2019 geen gebruik gemaakt.  
 

Per email ontvangen vragen en opmerkingen   
Er is een aantal vragen van ouders via de mail ontvangen. Deze zijn besproken in de MR en teruggekoppeld naar de ouders. 
 
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/of de directeur.  
•   Iedere eerste woensdag- of vrijdagochtend van de maand van 8.30 tot 9.00 houdt de MR een MR-inloop. 
•   Start met aanwezigheid en zichtbaarheid van MR-leden (OMR) tijdens grotere oudercontactmomenten, zoals 

informatieavonden. 
•   Kort verslag van elke MR-vergadering via Social Schools. 
•   Zeer leerzaam bezoek van de MR aan een vergadering van de Leerlingenraad. 
•   Overleg tussen MR en de oudervereniging van de BSO. 
 
Gevolgde scholing  
De gehele MR heeft de MR-starttraining gevolgd bij de Vereniging Openbaar Onderwijs. 
 
Evaluatie 2018-2019  
Wat ging er goed in 2018-2019?  
•   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.  

•   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 2019-2020 
Wat gaan we beter doen in 2019-2020?  
1.  Communicatie tussen de MR en ouders 
•   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.  
•   MR-communicatie: een kort verslag van de MR-vergadering wordt geplaatst in Social Schools i.p.v. in de 

nieuwsbrief, zodat we zichtbaarder zijn voor ouders.  
2. Zichtbaarheid PMR 
•   PMR laat zich meer zien in de school; een spreekuur met de medewerkers op school zou een optie zijn. 


