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Samenstelling MR 
In het schooljaar september 2020 t/m augustus 2021 bestond de Medezeggenschapsraad (MR) van 
de Dr. Bosschool uit de volgende leden. 
Personeelsgeleding (PMR): 

- Sandra Alkema (secretaris) 
- Kim Spook 
- Jung Heins 
- Victor Buiten (t/m september 2020) 
- Lieke Daemen (vanaf oktober 2020) 

Oudergeleding (OMR): 
- Daan Thijssen (voorzitter) 
- Ricardo van den Ham 
- Michiel Houben 
- Diana Westra (t/m januari 2021) 
- José Mulder (vanaf april 2021) 

 

MR-vergaderingen 
In totaal werd elf keer regulier vergaderd, deels fysiek, deels online vanwege coronamaatregelen. 
In januari en februari 2021 vonden twee extra vergadering plaats, i.v.m. besluitvorming rondom 
coronamaatregelen; in juni 2021 eenmaal extra i.v.m. de schoolscan en het NPO-plan (zie onder). 
Bij alle vergaderingen was de directeur van de Dr. Bosschool (Myra Klein Jäger) een deel van de 
vergadering aanwezig. 
Tijdens één van de MR-vergaderingen (voorjaar 2021) hebben enkele ouders gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid toehoorder te zijn. Vanwege het evaluatieve karakter van de daaropvolgende 
vergadering heeft de MR besloten een herhaald verzoek hiertoe niet te honoreren. 
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Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste dossiers en overige thema’s die behandeld 
zijn. 
 

Dossiers 
COVID-19 

- Terugblik op proces rondom 1e lockdown 
- Vooruitblik op evt. toekomstig online onderwijs 
- Inrichting 2e lockdown 
- Heropenen school na 2e lockdown 
- Verzuim (quarantaine en isolatie) van leerkrachten en leerlingen gedurende het gehele jaar 
- Communicatie rondom lockdown, online- en thuis-onderwijs en online oudergesprekken 
- Veiligheid rondom breng- en haalmomenten (schoolplein, betreden school door ouders) 
- Inzet noodopvang (kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met kritische beroepen) 

 
School-scan en NPO-plan 

- Schoolscan: identificeren van subgroepen van kinderen en domeinen van onderwijs die extra 
aandacht vergen, o.a. aan de hand van: 

o Nationaal Cohort Onderzoek (NCO) 
o Trendanalyses Dr. Bosschool 
o Prioriteren van probleemgebieden 

- Opstellen NPO-plan 
o Inventarisatie en selectie van mogelijke interventies 
o Concretiseren van voorgenomen interventies (deels na de zomer) 
o Toetsen van haalbaarheid implementatie in team leerkrachten (na de zomer) 
o Opstellen van plan voor monitoring en transparante keuzes in geval van bijstelling 

van plan lopende het jaar (na de zomer) 
- E.e.a. vond mede plaats in nauwe samenwerking met een van extern geworven IB-er / 

stafmedewerker 
 

Overige thema’s 
Onderwijs 

- Waarde van Cito-toetsen einde jaar 2019-2020 
- Les over homoseksualiteit n.a.v. onderzoek Rutgers Stichting 
- Cultuurplan 
- Groeps- en leerjaardoorbrekend werken 

Kwaliteit en veiligheid 
- Veilige, autoluwe schoolstraat (pilot, voor- en nameting, implementatie) 
- Buitenschoolse opvang BLOS (m.n. t.a.v. aanstelling nieuwe lokatiemanager en t.a.v. 

kinderen met een beperking / extra zorgbehoefte) 
- Opnemen van (sommige) jaarlijkse trendanalyses in jaarplan MR, hiervoor specialisten uit te 

nodigen 



 3 

- Aanmeldprocedure vanaf derde verjaardag (op gemeentelijk niveau) 
- Gesprek met gedragsspecialist, veiligheidsmonitor (Zien) 
- Pauzerooster voor leerlingen en leerkrachten 
- Beheer en onderhoud schoollocatie 

Organisatie 
- Formatieplan leerkrachten en klassenindeling 2021-2022 
- Vakantie- en studiedagen 2021-2022 
- Schoolgids 2021-2022 
- Jaarbegroting en financieel meerjarenbeleid 
- Formatie directie Dr. Bosschool 
- Evaluatie communicatie met ouders (tot nader orde uitgesteld) 
- Evaluatie werkwijze MR (regulier en ingevoegd) 

Overige 
- Mogelijkheid schoolreisje in voorjaar 2021 (gerealiseerd) 
- Onderwerpen vanuit de Gemeenschappelijke MR van SPO 
- Inwerkdocument nieuwe MR-leden 

 

Overige activiteiten 
- MR-training voor nieuwe leden (Lieke Daemen en José Mulder) 
- Regelmatig overleg tussen leden OMR 
- Ontvangen, bespreken en beantwoorden van individuele berichten van ouders (40 emails; 

sept t/m dec 2020 11 stuks, jan t/m april 3 stuks, mei t/m aug 26 stuks (waarvan 15 t.a.v. 
toehoorderschap)) 

- Gesprek op school met leden van visitatiecommissie (SPO) 
- Verkiezingen nieuw OMR-lid (maart 2021) 
- Bezoek aan de Kinderraad (juli 2021) 
- Apart overleg met een groep ouders van groepen 3, n.a.v. vragen (juli 2021) 
- (informele) Borrel met MR-leden (juli 2021, i.p.v. jaarlijks etentje) 


