Jaarverslag Medezeggenschapsraad van obs De Boeier 2016-2017
De MR
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op grond van het reglement uit 10 leden. Vijf leden uit het
team van de school (personeelsgeleding) en vijf leden namens de ouders van de kinderen
(oudergeleding). De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht, adviesrecht,
informatierecht, initiatiefrecht en recht op overleg. De MR is dit schooljaar tien keer bij elkaar
gekomen. De directie is op uitnodiging aanwezig.
De samenstelling van de MR tijdens het schooljaar 2015-2016: Namens de ouders: Mirjam Stok
(voorzitter), Nico van der Hoek (vicevoorzitter), Leonie Heutinck (verkiezingscommissie), Rose Marie
Touber en Tijs van der Zanden (controle kascommissie). Namens het personeel: Marieke van
Bruinessen (secretaris), Monique ter Keurs (jaarverslag), Nynke Vogel (jaarverslag), Ria de Jonge en
Joyce Albers .
Het afgelopen jaar heeft het volgende (o.a.) op de agenda gestaan:
Meerjarenschoolplan
Het meerjarenschoolplan wordt opgesteld door de directie van De Boeier. Het wordt geschreven
binnen de kaders van het meerjaren-koersplan van Stichting SchOOL. Als MR hebben we
instemmingsbevoegdheid met betrekking tot het schoolplan. Vanuit het meerjarenschoolplan wordt
jaarlijks een jaarplan opgesteld.
De vijf ontwikkelthema’s uit het Koersplan van de GMR, die ook relevant zijn voor onze
schoolontwikkeling, zijn:
- Passend en kwalitief goed onderwijs
- Maatschappelijke verankering
- Goed werkgeverschap
- Samen SchOOlen
- De basis op orde
De ontwikkelthema’s voor De Boeier voor 2015-2019 zijn: Bewust Boeier
- Passend onderwijs
- Continu verbeteren
- Taal en rekenen
- Ouderbetrokkenheid
- 21e -eeuwse vaardigheden
- Samen school zijn
-Goed werkgeverschap

Er is een begin gemaakt met een werkgroep andere schooltijden en er is een extern bureau
ingehuurd om het veranderingsproces te begeleiden. Om een ander rooster mogelijk te maken
werken we komend jaar met een tussenrooster.
GMR van Stichting SchOOL
Na het opheffen van de vorige GMR (zomer 2015) is er een geheel nieuwe GMR gekozen. De MR
heeft mede actief via email de vacatures bij de ouders van De Boeier onder de aandacht gebracht.
Twee ouders van de Boeier hebben zitting in de GMR (niet namens De Boeier, maar onafhankelijk).
Deze ouders zijn Jurgen Hoole en Mark de Haan. De MR wordt op de hoogte gehouden door de
leden van de GMR. We ontvangen de notulen.
Communicatie
Binnen de MR hebben we regelmatig aandacht besteed aan de interne communicatie en aan de
communicatie met directie. Er is ook aandacht voor de communicatie met ouders via Langszij en de
website. Leonie hield de tekst op de website actueel en plaatste de notulen na vaststelling op de site.
Mirjam schreef bijdragen voor de Langszij. De MR wil een positief-kritische houding uitstralen, intern
en extern. Als het gaat om de verhouding MR-directie is er sprake van een speelveld, waarbinnen
flexibiliteit, spelregels en uitvoeren van taken binnen het wettelijke kader belangrijk zijn.
Tijdsafspraken gelden over en weer. Ook hier geldt: geven en nemen, informatie halen en brengen.
Tevredenheidsonderzoek
Door ouders, leerkrachten en bovenbouwleerlingen is er dit jaar een tevredenheidsonderzoek
uitgevoerd. Er is een analyse gemaakt van de 5 sterke en de 5 minder sterke punten.
Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisbijdragen (werkgroep OR/MR/Dir)
Er is een korte lijn tussen de OR - MR- Dir. (Namens de MR Mirjam en Leonie.) De OR heeft een
presentatie gehouden tijdens de MR vergadering over de schoolreisbegroting en de vrijwillige
ouderbijdrage. De inkomsten via de vrijwillige ouderbijdrage vallen tegen, waardoor er tekorten
dreigen te ontstaan. Hierin heeft de OR aan de MR gevraagd mee te denken, onder andere door het
vervoersprotocol te heroverwegen en mogelijk activiteiten te annuleren. Er is ook gekeken of er
andere/ betere manier is om het geld van de ouderbijdrage te beheren. De controle over de
oudergelden moet nog worden uitgevoerd in het nieuwe jaar.
Begroting school
Met de directie is de schoolbegroting besproken. Voor het komende jaar ligt een taakstelling om het
tekort van ongeveer 60.000 euro op te lossen. De MR zal hierin ook actief betrokken zijn.
Schoolplein
Er is geld ingezameld en er zijn investeringen gedaan ten behoeve van het nieuwe schoolplein. Er is
ook subsidie aangevraagd bij de gemeente.

Onderwijsinhoud
Vanuit directie en personeelsgeleding zijn diverse onderwijsinhoudelijke zaken aangedragen, zoals:,
lessonstudy, BOSOS, hoogbegaafdheid, invoeren van gesprekcyclus portfolio, verslag studiedagen.
Jaarplan MR
De MR werkt volgens een jaarplan. Daarbinnen zijn een aantal vaste onderdelen, zoals: (meerjaren)schoolplan, jaarverslag school, begroting en schoolgids, passend onderwijs; Leerlingenaantallen, instroom, vacatures en formatieplan; - Vrijwillige Ouderbijdrage en
schoolreisbijdragen; - Cito- toetsen, scores en analyse; - Roosters vakanties en studiedagen; jaarplan MR, jaarplanning MR, jaarverslag MR, begroting/activiteiten MR.
Vacature nieuwe directeur.
Momenteel is de school op zoek naar een nieuwe directeur. De MR is nauw betrokken bij deze
sollicitatieprocedure en wordt vertegenwoordigd door Tijs van der Zanden en Marieke van
Bruinessen.
Afscheid en invulling vacatures ouder en p-geleding
Aan het einde van dit schooljaar is Mirjam Stok herkozen als ouderlid en is ook Monique ter Keurs
herkozen voor een nieuwe termijn van 4 jaar. Joyce is in verband met zwangerschapsverlof tijdelijk
vervangen door Danielle Stam. Leonie Heutinck en Rose Marie Touber hebben afscheid genomen als
ouderlid. Zij hebben zich niet opnieuw herkiesbaar gesteld. Deze plekken zijn ingevuld door Harry
Tromp en Marieke Werkman. Als u behoefte heeft aan meer informatie, dan verwijzen we u graag
naar de website van De Boeier of u kunt contact opnemen met de MR via
mr.boeier@stichtingschool.nl
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