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De MR was samengesteld uit: 
Twee leerkrachten: Natascha Bogers en Marjoleine v/d Burght (vz) 
Twee ouders: Ingrid Baks (secr) en Sabrina Keinemans 
 
Samenstelling 

 Natascha en Marjoleine waren in 2018-2019 beiden tijdelijk afwezig ivm zwangerschapsverlof. Phia 
Klip verving hen opeenvolgend in de MR. Sabrina verving Marjoleine als voorzitter en schreef dit 
jaarverslag. 

 Sabina Biesheuvel is sinds vorig schooljaar lid van de GMR en woonde met ingang van schooljaar 
2018-2019 de MR-vergadering bij om Den Boogerd op de hoogte te houden van ontwikkelingen 
binnen Stroomm. In het vervolg zal zij tweemaal per jaar een deel van de MR-vergadering bijwonen 
om verslag te doen vanuit de GMR. 

 Marieke Spruijt nam aan de meeste besprekingen deel. Zij vertegenwoordigt hierin Stroomm.  

 De vergaderingen van de MR zijn openbaar; hier is geen gebruik van gemaakt. 

 Dit schooljaar heeft de MR 5 keer vergaderd.  
 
Agendapunten 
De MR heeft zich het afgelopen schooljaar bezig gehouden met de volgende onderwerpen en activiteiten: 

 Mr en OV openden het schooljaar met een gezamenlijke vergadering, waar onder andere de 
activiteitenagenda voor komend schooljaar besproken is, evenals de ouderbetrokkenheid bij die 
activiteiten. De activiteitenagenda is druk, en het is soms moeilijk om voldoende ouders te vinden die 
helpen bij de organisatie. Daarom werd afgesproken dat regelmatiger bij ouders wordt 
geïnventariseerd welke behoefte er is aan activiteiten. Daarbij wordt gecommuniceerd dat voor die 
activiteiten ook ouderinzet nodig is. Naar aanleiding van die afspraak is rond kerst een vragenlijst 
verstuurd naar ouders om input te vragen voor de kerstviering.  

 Tijdens de jaarlijkse informatieavond van de OV heeft de MR de ouders geïnformeerd middels het 
jaarverslag van het schooljaar 2017/2018. Daarnaast zijn de agenda en de notulen van de 
vergaderingen op de site van de school gezet. 

 Ook dit jaar weer was de werkdruk binnen het onderwijs in de MR en in de GMR regelmatig 
onderwerp van gesprek. Onder andere het werkdruk akkoord is binnen de MR uitgebreid besproken. 
Juf Franny en Suzaine waren in ’18-’19 (korte tijd) in het kader van werkdrukvermindering aan Den 
Boogerd verbonden. 

 In de MR is het beleid m.b.t. het verbod op pakjes besproken. De oudergeleding heeft aangegeven 
dat het schoolbesluit hierover duidelijker gemotiveerd en vooral eenduidiger gecommuniceerd had 
kunnen worden. 

 In februari heeft weer de jaarlijkse open dag plaatsgevonden, die dit jaar door weinig ouders werd 
bezocht. Ook misten we advertenties in de lokale kranten die deze dag aankondigden. We zoeken de 
oorzaak o.a. in het feit dat de open dag niet werd voorafgegaan door een MR-vergadering (ivm 
ziekte). Volgend jaar is het wenselijk dat weer samen voor te bereiden. 

 In het schooljaar 2018-2019 was weer een thema-avond gepland rondom het onderwerp ‘lente-
kriebels’. Helaas was hiervoor weinig animo onder ouders en om die reden is de avond afgelast. We 
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zoeken de oorzaak in het feit dat dit onderwerp al eerder op de agenda stond. Het blijft een uitdaging 
om thema’s te vinden die voldoende ouders aanspreken. 

 De MR heeft de jaarbegroting besproken en goedgekeurd.  

 De kosten van het schoolkamp stonden ook dit jaar weer diverse keren op de MR-agenda. De 
ouderbijdrage is al jaren niet kostendekkend en het tekort werd steeds door school aangevuld. Dit 
jaar is voor het eerst de ouderbijdrage met 5 euro verhoogd. De oudergeleding in de MR heeft 
aangegeven dat de communicatie hierover beter had gekund.  
Zoals voorgenomen in de eerste vergadering van het schooljaar zijn ouders geraadpleegd over 
mogelijke oplossingen voor het tekort m.b.t. het schoolkamp. Deze input van ouders is in de MR en 
door het team van Den Boogerd besproken. N.a.v. de enquête en na overleg met het personeel en 
de MR is besloten dat het schoolkamp vanaf groep 5 t/m 8 niet jaarlijks, maar tweejaarlijks plaats zal 
gaan vinden. Dit i.v.m. de steeds hogere kosten voor de accommodatie en de bus evenals om de 
werkdruk te verminderen. De voorbereiding kost veel tijd. Dat betekent dat de kinderen om het jaar 
op schoolkamp gaan. Dit gaat vanaf volgend schooljaar 2019-2020 in, zodat de kinderen en de 
ouders van tevoren goed ingelicht kunnen worden en weten met welke kosten ze rekening kunnen 
houden. Er wordt nog gekeken naar een passende activiteit voor groep 5 t/m 8 in het jaar dat er geen 
kamp is (schoolreisje of een uitje n.a.v. thema). Er is afgesproken dat ouders en kinderen na de 
zomer (bij de start van schooljaar ’19-’20) worden geïnformeerd over dit besluit en de nadere invulling 
ervan. 

 In de GMR vormden het ziekteverzuim onder personeel en directeuren aanleiding tot zorg. Er zijn 
diverse maatregelen genomen om dit ziekteverzuim terug te dringen. Zo kregen medewerkers vorig 
schooljaar onder andere cursussen aangeboden om te leren omgaan met werkdruk. In 2018-2019 
bleek dit effect te sorteren en werd het ziekteverzuim teruggedrongen. Tevens is het mogelijk 
geworden om individuele medewerkers die een uitzonderlijke prestatie neerzetten of inspanning 
leveren daarvoor te belonen. Komend schooljaar staat de AGV op de agenda in de GMR. 

 De MR heeft het vakantierooster goedgekeurd. Wat betreft het vakantierooster horen wij bij regio zuid 
en hanteren de data die zijn vastgesteld binnen de gemeente Zaltbommel in overleg met alle 
basisscholen en met het Cambium.  

 Binnen de MR was Sabrina Keinemans als oudergeleding aftredend en niet herkiesbaar. Ook Ingrid 
Baks is om moverende redenen afgetreden als ouderlid. Hun taken worden overgenomen door Julie 
Brown en Angela Sewbalak. De MR is erg blij dat zij deze taak willen overnemen. 

 Na een toelichting van de teamgeleding van de MR, is de formatie voor het schooljaar 2019-2020 
oedgekeurd. Ook komend schooljaar starten we met 4 combinatie groepen. Juf Eva heeft afscheid 
genomen van Den Boogerd en de openstaande vacature is ingevuld door juf Roos. Ze begint per 1 
augustus in groep 1-2 i.c.m. juf Natascha. Natascha gaat 1 dag/week meer werken. De 
groepsverdeling blijft voor de overige leerkrachten ongewijzigd. In het kader van de werkdruk is Roos 
op donderdagochtend de extra leerkracht. Om de werkdruk evenredig te verdelen staan de 
leerkrachten van groep 1-2 en 3-4 op vrijdagmiddag ook in de groepen 5-6 en 7-8. 

 Het schoolplan 2020-2023 is in ontwikkeling en Marieke heeft de MR hierover bijgepraat in de laatste 
MR-vergadering van het schooljaar. Er is een tijdpad gemaakt met als doel om het schoolplan in 
december 2019 in te dienen bij de inspectie. Marieke heeft een Stroomm 2-daagse gehad, waarin 
nieuwe inzichten m.b.t. het leren en verdieping zoeken zijn behandeld, waaronder het brein-leren. We 
zien hierin ook een leuk onderwerp voor de thema-avond.  

 Phia, Sabrina en Ingrid hebben in de laatste vergadering afscheid genomen van de MR. Onder het 
genot van koffie en gebak wisselden we informatie uit met Angela. Angela, Julie, Natascha en 
Marjoleine zetten de MR bezetting voort! Wij wensen jullie goede vergaderingen toe!  

 We hebben dit schooljaar afgesloten met 82 leerlingen die waren verdeeld over de 
combinatiegroepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. De leerlingen van groep 8 wensen wij heel veel succes in het 
voorgezet onderwijs.  
 

Namens de MR 
Sabrina Keinemans 
(plv)voorzitter 


