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Jaarverslag Bosseschool – MR 2017-2018

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Bosseschool voor het
schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen
schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs,
geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en
raadpleging van ouders in het onderwijs.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming
bekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van
de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is
zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit
van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van de Bosseschool
bestaat uit 6 deelnemers: 3 leerkrachten en 3 ouders.
Leerkrachten
Evi den Boer
Nelleke de Wit
Eunice Jalhay-Weijs
Ouders
Bernadette van Nimwegen
Martien Visser
Johan de Vogel
Naast de formele leden van de MR schuift de directeur een gedeelte van iedere vergadering aan.
Vergaderingen
De MR van de Bosseschool kent in principe een 2-maandelijks vergaderschema. Er wordt op
wisselende dagen vergaderd. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te
maken hebben met actuele ontwikkelingen op school en de lopende meerjarige verandertrajecten.
Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar
formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan,
de schoolgids, enz.
De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MRleden. In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort beschreven.

Onderwerpen 2017-2018
Schoolontwikkeling
Karin Meijer, directeur van de Prins Maurits uit Dirksland is uitgenodigd om over de kinderraad te
vertellen. Er wordt meer informatie verzameld en de MR neemt het voortouw het starten van een
kinderraad op de Bosseschool neer te leggen in het team. Na overleg en het opmaken van een
tijdpad starten de verkiezingen na de zomervakantie in het schooljaar 2018-2019.
Er is een pilot met Snappet (eigen tablets) en Gynzy op chromebooks. Na de evaluatie wordt er
gekozen voor chrome books waar in het nieuwe schooljaar in de groepen 7 en 8 mee wordt gestart.
Er is na veel overleg een keus gemaakt om de cloud in te gaan, er wordt dan veel geld bespaard. Dit
gaat in fases gebeuren en zal tegen het eind van 2018 voor iedereen operationeel zijn.
Er komt geld vrij om de werkdruk te verminderen, na inspraak van het team wordt er gekozen voor
een gymleerkracht en onderwijsassistenten. Zij starten met hun taken met ingang van het nieuwe
schooljaar.
Er is gesproken over de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur per 01-08-2019. Het team
heeft zich kunnen uitspreken, Hans Nagtegaal heeft vragen van het team en de MR beantwoord,
vooral over identiteit en procedure.
MR-verkiezingen
Dit jaar zijn Martien Visser (ouder) en Eunice Jalhay (personeel) aftredend en herkiesbaar. Na een
oproep zijn er geen reacties binnengekomen om zich op te geven, beiden willen graag nog een
termijn.
Koerskaart
We gebruiken een koerskaart waarmee we als MR het activiteitenplan voor het nieuwe schooljaar
hebben ingevuld.
Begroting 2018
De directeur heeft de begroting gepresenteerd aan de manager financiën en de manager personeel
van Kindwijs. Voor 2018 is er een sluitende begroting. Als MR hebben we onze vragen gesteld.
Operationele jaarplanning 2018-2019
Het schoolplan is besproken. Dit is het laatste jaar uit het meerjarenplan. Er zijn geen nieuwe zaken
in opgenomen.
Strategisch beleidsplan Kindwijs 2018-2019
Het strategisch beleidsplan van Kindwijs is dit jaar niet ter sprake geweest.
Formatieplan
In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van elke groep in het volgende schooljaar
worden ingericht. Daarbij is het aantal leerlingen per klas een belangrijke parameter. Ook de
bezetting van het leidinggevend team zijn in het formatieplan opgenomen. De personeelsgeleding van
de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan. De oudergeleding heeft adviesrecht op dit
punt. Het formatieplan 2018-2019 is besproken en goedgekeurd in de MR.

Schoolgids
De schoolgids is het document waarin de school een vertaalslag maakt van het schoolplan naar
allerlei praktische zaken. Het beleid in de schoolgids is in principe een samenvatting van het
strategisch beleidsplan. De MR heeft instemmingsrecht m.b.t. de schoolgids, die vervolgens ook naar
de onderwijsinspectie gestuurd dient te worden ter goedkeuring. De MR is gevraagd eventuele
noodzakelijke wijzigingen door te geven.
Communicatie met de ouders
In januari zijn twee leden van de oudercommissie (OC) uitgenodigd. De taken van de OC zijn vooral
ondersteunend voor het team en het organiseren van activiteiten als de sportdag en het
Sinterklaasfeest. De penningmeester legt verantwoording af aan Adri Trommel, de directeur. Ze
werven nieuwe leden via de Bossepost (maximaal 12). Ze zorgen voor OC informatie op de website
van de school.
De OC wordt ieder jaar in januari uitgenodigd om in gesprek te gaan met de MR. We zijn dit jaar in
gesprek gegaan over de ouderbijdrage, er blijft veel geld over wat de kinderen ten goede moet
komen. Er wordt besloten geld uit te geven aan buitenspeel materiaal en sportmateriaal. Het team
wordt op de hoogte gesteld van deze extra pot met geld en kunnen aanvragen doen.
De OC geeft aan dat er te weinig structureel overleg is vanuit de Bossebieb en dat er weer teveel
gefietst wordt op het plein.
Een ouder uit de MR beschrijft zijn impressie van de MR vergadering in de Bossepost.
Vakantierooster
Binnen een aantal randvoorwaarden kan de school de vakanties en vrije dagen tijdens het schooljaar
zelf bepalen. De MR heeft adviesrecht m.b.t. het beleid inzake het vakantierooster. Het uiteindelijke
vakantierooster wordt gepubliceerd op de website en in de jaarkalender voor ouders. Bij de vakanties
nemen we het voorstel vanuit de gemeente over. De studie(mid)dagen zijn verspreid over de
verschillende weekdagen ingeroosterd. De periode tussen de mei- en zomervakantie is erg lang.
Peuter Speel Zaal (PSZ)
In de MR zijn zaken als de gevolgen van een PSZ binnen de muren van de Bosseschool besproken.
Het gebruiken van het plein, een extra deur moeten maken voor toiletgebruik van de peuters en de
verwachte groei van de school zijn daarbij genoemd.
Rust in school en op het plein
Met elkaar is afgesproken dat het team zichtbaar op het plein aanwezig moet zijn. Dit blijft een punt
van aandacht, maar het is duidelijk verbeterd.
Er is een parkeerplan fietsen en herindeling van het plein voorgesteld. Dit is naar tevredenheid
uitgevoerd.
Huisvesting
Er is een energieplan geschreven, er komt overal led-verlichting en meer zonnepanelen. Doel is
energieneutraal te worden. De ECO groep is met een groenplan bezig. Er is geïnvesteerd in nieuw
meubilair voor een aantal groepen en op de gang is het plan om met meubels duidelijke werkplekken
te creëren. Kibeo (BSO) gaat naar de Groen van Prinsteren school i.v.m. uitbreiding van groepen.
Calamiteitenplan is geschreven, ontruimingsoefening is geslaagd. MR noemt ook een
inruimingsoefening, wat te doen bij interne bedreiging?
Continurooster
Ouders hebben aangegeven via de poll dat ze willen uitzoeken of een continurooster zinvol zou
kunnen zijn op de Bosseschool (144 x gereageerd: 128x ja, 13x nee, 3x geen mening). Voorstel is om
inloopmomenten te organiseren voor ouders, leerkrachten en kinderen om het waarom van een
continurooster te achterhalen. Doel: is er voldoende draagvlak? Informatie blijven aandragen via de
Bossepost.

GMR
Er is dit jaar geen contact geweest met de GMR omdat er geen GMR was. Inmiddels wordt de GMR
weer ‘gevuld’ met nieuwe leden.
AANDACHTSPUNTEN VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR 2018 - 2019
Zie bijlage activiteitenplan MR 2018-2019

