
Jaarverslag 2017-2018 
  
Samenstelling MR  
 
Personeelsfractie: Hanna van der Linden, Marlijn Kuipers & Roel Hoomans  
Ouderfractie: Esmee Roost, Maarten Smeets & Maartje Sak  
Vertegenwoordiging SKOZOK: Huub Compen & Monique Verhagen  
 
Besluiten uit het overleg van 18 september 2017  

 Hanna van der Linden neemt de plaats in van Thea Raaijmakers 
 Samenvatting van het SOP wordt gepresenteerd aan de MR 
 Er wordt een nieuw MR-lid gezocht om de lege plek van Marjo Cox in te vullen 
 Hanna neemt de rol van secretaris op zich 
 Esmee Roost blijft voorzitter met ondersteuning van Maartje Sak  
 Roel zorgt voor input voor het “Blaaike” na afloop van iedere MR-vergadering  
 Overzicht van zittingsduur binnen de MR wordt aangepast en in de dropbox geplaatst 
 Jaarplan is gewijzigd 
 De vergaderdata voor het nieuwe schooljaar zijn vastgelegd 
 Jaarverslag dat gemaakt is door Marjo & Roel, is goedgekeurd 
 Ouderbijdrage is ongewijzigd  
 Schoolplan 2015 – 2019 is besproken 
 

Besluiten uit het overleg van 6 november 2017 
 Marlijn Kuipers neemt de plaats in van Marjo Cox 
 Er wordt nieuw meubilair aangeschaft in twee fasen. In de eerste fase krijgen de groepen 3 
t/m 6, nieuwe meubilair. In een later stadium de groepen 7&8 + 1& 2.  
 Er wordt contact gezocht met de MR van “De Schatkist” aangaande mogelijk continurooster 
voor de toekomst  
 Formatie is op teemniveau geëvalueerd & gedeeld met de MR  
 MR keurt het schooljaarverslag goed 
 Daniëlle van der Vorst en Yvonne Polman blijven vertrouwenspersoon van “De Boogurt” 
 

Besluiten uit het overleg van 19 februari 2018  
 Enquête continurooster is bekeken. Er wordt een werkgroep opgericht die de 
mogelijkheid van een eventueel continurooster voor de toekomst gaat onderzoeken.  
 De werkbegroting en de investeringsbegroting zijn goedgekeurd  
 Directie maakt een voorstel voor de studiedagen van het schooljaar 2018-2019 
 Bij de start van een nieuw schooljaar, wordt het bouwplan van het nieuwe schooljaar 
gedeeld met de oudergeleding van de MR 
 Aan de schoolgids wordt toegevoegd dat alleen Klikkelstein de kinderen binnen de 
school ophaalt.  

  
Besluiten uit het overleg van 23 april 2018  

 MR-geleding spreekt zich uit voor een voorkeursplaatje m.b.t. formatie 2018-2019 
 Uitslagen van de QuickScan van ARBO zijn doorgenomen en de resultaten besproken. 
 Op teamniveau is voorgesteld om extra gelden van de overheid zoveel mogelijk in te zetten 
in de vorm van extra groepsleerkrachten. Dit houdt in dat er ca. 0,6 FTE extra toegevoegd mag 
worden aan het formatieplaatje. De MR stemt in met dit voorstel.  
 De resultaten van de citotoetsen zowel M-toetsen als E-toetsen van de school, worden op 
groepsniveau (niet op kindniveau!) gedeeld met de oudergeleding van de MR 
 Teamuitje wordt vastgesteld op 15 juni  
 



Besluiten uit het overleg van 11 juni 2018 
 Monique Verhagen deelt mede dat ze in het nieuwe schooljaar als directieondersteuner 
toegevoegd wordt aan het team van basisschool “de Wilderen” ze blijft één dag werkzaam op 
“De Boogurt”. Zij neemt afscheid van de MR 
 Het document SOP 2017-2018, wordt toegevoegd aan de dropbox 
 Hanna neemt afscheid van de MR in het schooljaar 2018-2019, zij wordt vervangen door 
Mien van der Woude 
 Het formatieplaatje 2018-2019 is gepresenteerd aan de MR. De oudergeleding heeft 
ingestemd met dit plaatje. Het wordt op 14 juni aan de ouders bekend gemaakt via “Het 
Blaaike”.  
 Schoolgids wordt goedgekeurd en vastgesteld  
 Marlijn en Roel maken het jaarverslag van de MR 
 Leerkrachtengeleding: Marjo & Thea stoppen in het nieuwe schooljaar. Hanna is nieuw MR-
lid. Overige nieuw teamlid wordt gezocht. Ook oproep voor een nieuwe secretaris.   
 Vaststellen nieuwe data MR-vergaderingen schooljaar 2018-2019: 10 september 2018, 5 
november 2018, 18 februari 2019, 15 april 2019 & 17 juni 2019 
 De eerste en de laatste MR-vergadering van het schooljaar zijn gezamenlijk met “De 
Schatkist” 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 


