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Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad schooljaar 2019–2020

Met dit jaarverslag informeert de Medezeggenschapsraad (MR) de ouders en het personeel
van de Bosch en Hovenschool over de volgende onderwerpen: Wat is de MR? Wie hebben
zitting in de MR? En met welke onderwerpen heeft de MR zich het afgelopen schooljaar bezig
gehouden?
Wat is de MR?
De MR vertegenwoordigt zowel ouders als medewerkers van de Bosch en Hovenschool en
bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders van leerlingen (de oudergeleding) en een
vertegenwoordiging van de leerkrachten (de personeelsgeleding). De MR komt periodiek
bijeen om verschillende onderwerpen die de school en het onderwijs aangaan, te bespreken.
Het gaat bijvoorbeeld over personeelsbeleid, onderwijsbeleid, financieel beleid, schoolplan,
veiligheidsplan, nascholing, schoolgids, vakantierooster, schooltijden, huisvesting, en hoogte
van de ouderbijdrage. De MR heeft op grond van de wet voor een aantal onderwerpen
instemmings- of adviesbevoegdheid. De schoolleiding betrekt de MR bij dit soort onderwerpen
alvorens zij definitieve besluiten neemt. De MR kan ook ongevraagd advies uitbrengen. De rol
van de MR varieert dus van meedenken tot het kritisch volgen van het beleid van de
school(leiding).
Wie hebben zitting in de MR?
De MR bestond dit schooljaar uit twee leerkrachten en twee ouders. De leerkrachten waren
Willem Lucas en Lisa Schrijver; de ouderleden waren Ton Hubregtse (voorzitter) en Wieger
ten Have. In het kader van de continuïteit van de MR draait er een derde ouder met de MR
mee (dit jaar Sander Kranenburg), waarbij deze ouder geen formeel stemrecht heeft.
Na dit schooljaar verlaten Ton en Lisa de MR. Zij worden opgevolgd door respectievelijk
Sander (ouder) en Suzanne Tegels (leerkracht). Wieger wordt voorzitter. Margriet Timmerman
zal als nieuwkomer als derde ouder meedraaien.
Afgelopen schooljaar heeft de MR zes vergaderingen gehad en overleg gevoerd met de
schoolleiding. De schoolleiding werd daarbij vertegenwoordigd door Pieter Gulickx. De
vergaderingen zijn openbaar; de notulen kunnen opgevraagd worden bij de directeur. Naast
deze reguliere vergaderingen heeft de MR vanaf 15 maart ook een aantal overlegmomenten
gehad die specifiek gericht waren op ‘Corona’.
Met welke onderwerpen heeft de MR zich het afgelopen schooljaar beziggehouden?
Allereerst met de jaarlijks terugkerende onderwerpen: het jaarplan, de begroting, het
formatieplan (welke groepen worden er komend schooljaar gevormd, hoe en waar worden de
leerkrachten ingezet), het nascholingsplan, werkverdelingsplan en vakantierooster voor het
nieuwe schooljaar, de tekst van de schoolgids en het vaststellen van zowel de hoogte als de
besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Het voornemen van Salomo en Sint Bavo om te fuseren heeft dit schooljaar zijn beslag
gekregen. Vanaf 1 januari 2020 valt onze school onder het nieuwgevormde bestuur “TWijs”.
Hiermee is ook een nieuwe Gemeenschappelijke MR geïnstalleerd (GMR, kortgezegd
medezeggenschap op bovenschools niveau). Er is een Meet & Greet van de GMR met de
MR’en van alle 31 aangesloten scholen gehouden; vanwege de beperkingen door Corona was
deze virtueel.
Corona
Nadat op 15 maart bekend werd dat de scholen gingen sluiten vanwege de Corona-uitbraak,
brak er voor de MR een bijzondere periode aan. De school moest volle kracht vooruit in een
nieuwe situatie die niemand voor mogelijk had gehouden, waarbij zaken die normaal perfect
op elkaar zijn afgestemd abrupt uit elkaar werden gehaald. De MR heeft intensief overlegd met
de schoolleiding over het vormgeven van thuisonderwijs en het daarna in fases weer opstarten
van onderwijs op school. Het was voor de MR zaak om een goede balans te vinden tussen
slagvaardig handelen als school en het behartigen van de belangen van ouders en kinderen.
Hiertoe hebben we na de eerste week thuisonderwijs een peiling opgezet om de school te
kunnen adviseren waar verbeteringen mogelijk zijn. We zijn enorm trots op het hele
onderwijsteam van onze school en de wijze waarop zij het onderwijs aan onze kinderen onder
deze lastige omstandigheden zoveel mogelijk aan de gang heeft kunnen houden. En natuurlijk
niet te vergeten: dit kon alleen met de inzet van de ouders die de lessen van de docenten
hebben kunnen overnemen!

Schoolplein
Nadat uit de tevredenheidspeilingen van november 2018 duidelijk werd dat een vernieuwing
van het schoolplein gewenst is, heeft de MR vorig schooljaar onderzocht hoe dit te realiseren
is. Wat toen begon met het plan om een aantal speeltoestellen een verfbeurt te geven is
uiteindelijk uitgemond in een complete make-over van het hele schoolplein, incl. kleuterplein,
fietsenstalling en afscheiding met de openbare weg. Twee ouders hebben dit met financiële
steun van vele partijen weten te realiseren (waaronder een aantal fondsen, Twijs, sponsorloop
van de kinderen, en de opbrengsten van de feestavond met veiling). Onze school heeft nu
weer een veelzijdig schoolplein met een mooie uitstraling.

Mocht u vragen hebben aan de MR of een opmerking willen maken, dan kunt u hiervoor
terecht bij de MR-leden. U kunt ze aanspreken op het schoolplein, maar u kunt de MR ook
mailen: mr@boschenhovenschool.nl. Voor meer informatie over de MR kunt u ook op de
website kijken: http://boschenhovenschool.nl/mr/.
Een fijne vakantie gewenst namens de MR.
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