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De MR was samengesteld uit:
Twee leerkrachten: Natascha Bogers en Marjoleine v/d Burght (voorzitter)
Twee ouders: Angela Sewbalak (secretaris) en Julie Brown
Samenstelling
 Sabina Biesheuvel is sinds schooljaar 2017-2018 lid van de GMR en woont met ingang van
schooljaar 2018-2019 ongeveer twee keer per jaar de MR-vergadering bij om Den Boogerd
op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen Stroomm.
 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 vijf keer vergaderd, waarvan één keer via Google Meet i.v.m.
Corona virus.
 De MR heeft één keer vergaderd, samen met Robert-Jan Koevoets, algemeen directeur van
STROOMM, i.v.m. aanstellen nieuwe directeur per 1 augustus 2020, dit gebeurde via TEAMS.
Agendapunten
 Angela en Julie zijn dit schooljaar gestart als nieuwe ouders in de MR. We hebben het
huisreglement en de statuten om die reden als start van dit MR-schooljaar doorgenomen
met elkaar. Zij hebben ook een start-cursus gevolgd.
 Bij de ingang van de onderbouw hangt een informatiebord van de MR. Hierop zijn de leden
zichtbaar en is het e-mailadres duidelijk voor ouders.
 De toiletten bij zowel de onder- als bovenbouw zijn gerenoveerd. Er zijn gietvloeren
geplaatst, nieuwe toiletten en er is opnieuw betegeld.
 In het kader van de duurzaamheid is er een plastic container aangeschaft en zijn er
drinkflessen aan de leerlingen uitgedeeld.
 Naar aanleiding van de STROOMM studiedag die in september plaats vond, is in de MR het
Schoolplan besproken.
 Het schoolkamp zal met ingang van dit schooljaar, om het jaar worden gehouden voor de
groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 gaan ieder jaar op schoolreis. De groepen 5 t/m 8 gaan
op schoolreis in het jaar dat zij niet op kamp gaan.
 De PR rondom de informatie-ochtend voor nieuwe leerlingen is besproken: de posters en
flyers moeten eerder uitgedeeld worden. Er wordt besproken dat het zinvol is om een
passende poster bij peuterspeelzaal en consultatiebureau te hangen
 Rondom 5 december laaide de zwarte pieten discussie even op. We volgen het
Sinterklaasjournaal met als kanttekening dat we óók blijven kijken naar het dorp. Schooljaar
2020-2021 wordt in augustus met het team besproken dit standpunt naar buiten te dragen
wanneer Sinterklaas in Nederland is. Het leek ons zinvol om dit onderwerp al voor de
zomervakantie te bespreken. Vanwege de drukte rondom Corona verzetten we dit naar de
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vergadering van september en gaan we er vanuit dat we dan een beslissing gaan nemen over
de invulling van het sinterklaasfeest i.o.m het team, de MR en het sinterklaascomité.
Vooralsnog is de neiging om het Sinterklaasjournaal van 2019 hierin te volgen.
Er is onderhoud gepleegd aan het schoolplein: tegels zijn opnieuw gelegd op bepaalde delen
en bij de onderbouw is gras gelegd.
Ook de MR vergaderde gewoon door tijdens de periode van de intelligente lockdown i.v.m.
het Corona-virus. Door de maatregelen vanuit de overheid en RIVM vervielen de volgende
activiteiten:
* Eindtoets groep 8 (schooladvies blijft het advies)
* Schoolreis en schoolkamp zijn geannuleerd.
* Schoolavond is geannuleerd
* Afscheid groep 8 vindt op passende wijze plaats. Desbetreffende ouders zijn hierover
geïnformeerd!
* Ouder-avond Bewegend leren: deze zal verplaatst worden naar schooljaar 2020-2021:
week na de herfstvakantie
Evaluatie intelligente lockdown: We concluderen dat de inzet van iedereen groot was en,
ondanks dat alles nieuw was, het allemaal goed is verlopen. MR geeft wel aan dat we digitaal
nog een slag kunnen maken. Het thuisonderwijs zou bijvoorbeeld een eventuele volgende
keer gedaan kunnen worden m.b.v Google classroom. Advies van de MR is om dit alvast
verder voor te bereiden voor een eventuele nieuwe sluiting van de scholen. Tevens is het
advies van ouders ook om meer persoonlijk contact te zoeken met de leerling i.p.v de ouders
te instrueren wat de leerlingen moeten doen. Het leerling-leerkracht contact kan verbeterd
worden.
Begroting: Door de situatie rondom het Corona-virus en de contactmomenten die digitaal en
op afstand zijn, is het moeilijk om iedereen mee te nemen in de berekeningen rondom de
begroting. Dit loopt nu dus anders. De begroting voor onze school is akkoord voor schooljaar
2020-2021.
Het vakantierooster 2020-2021 is akkoord bevonden door de MR
Nieuwe directeur. Na een mooie periode van 10 jaar zal Marieke Spruijt Den Boogerd
verlaten als directeur. Zij zal per 1-8-2020 gaan werken op Obs De Walsprong in Zaltbommel.
Op de formatie 2020-2021 geeft de MR een positief advies.

Evaluatie functioneren MR Schooljaar 2019-2020:
Marieke complimenteert de huidige MR leden met hun inzet en kritische blik. Directie geeft aan dat
een stukje meedenken als prettig ervaren is. Ook krijgt Sabina complimenten voor haar inzet in de
GMR. Het is bijzonder om bij zo’n kleine school ook iemand die hebben die deelneemt aan het
grotere geheel (GMR). Uiteraard was er ook een dank voor de teamleden. Vooral in de coronacrisis
was het zoeken naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden. Het was een uitdaging om een balans te
vinden op alle vlakken (leerlingen, thuisonderwijs, leerkrachten, ouders enz).

