
Jaarverslag 2018-2019  
   
Samenstelling MR   
  

Personeelsfractie: Mien van der Woude, Marlijn Kuipers & Roel Hoomans   
Ouderfractie: Esmee Roost, Maarten Smeets & Maartje Sak   
Vertegenwoordiging SKOZOK: Huub Compen & Claire Koonings  
  
10 september 2018   

 Mien van der Woude neemt de plaats in van Hanna van der Linden 

 Samenvatting van het SOP wordt gepresenteerd aan de MR  

 Mien 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   

 De vergaderdata voor het nieuwe schooljaar zijn vastgelegd  

 Het jaarverslag dat gemaakt is door Marlijn & Roel, is goedgekeurd  

 Ouderbijdrage is ongewijzigd   

 Er is een attentie geregeld voor het huwelijk van MR-lid Maarten Smeets en voor het 
afscheid van MR-lid Hanna van der Linden 

 De muziekles die gegeven zou worden door het Muziekhuis, gaat niet door omdat het 
maximum aan uit het verstrekken van subsidie is bereikt 

 Er wordt zorg uitgesproken door de ouder- & leerkrachtengeleding binnen de MR over het 
gebrek aan ruimte in de school nu de leerlingenaantallen maar blijven stijgen de laatste 
schooljaren en alle klaslokalen nu vol zitten. Er komt geen leerlingenstop. 

 Maartje heeft de verkiesbaarheid van de diverse MR-leden, aangepast in de dropbox 

 Er zijn op dit moment geen scholingswensen bij de verschillende MR-leden 

 De thema-avond gepersonaliseerd leren, wordt georganiseerd op donderdag 25 oktober 

 De terugkoppeling over de E-toetsen van 2017-2018, wordt uitgesteld tot de volgende MR-
vergadering 

 
5 november 2018  

 De prognose voor de groepen 1-2-3 voor het komende schooljaar wordt toegelicht door 
Huub. Er wordt gekeken naar optimaal gebruik van de ruimten. Ook met minimale 
bouwkundige aanpassingen. Tendens Skozok-breed is een afname van leerlingen, bij de 
Boogurt is al een aantal jaren sprake van toename 

 De bijeenkomst gepersonaliseerd leren had een goede opkomst van ca.40 pers.  

 De raad van toezicht en bestuur van Skozok heeft een bezoek gebracht aan de Boogurt en 
een rondleiding gehad in groep 4 en 8. Hierbij is een goede indruk achtergelaten.  

 Ingang continurooster, sowieso niet komend jaar maar op zijn vroegst in het schooljaar 
2020/2021. Belangrijk is de communicatie hierover naar de ouders/verzorgers. Hierop zal de 
werkgroep verder aandacht vestigen en terugkoppelen aan de directie.  

 Claire geeft een korte toelichting over het pestprotocol. Zonder inhoudelijke info wordt er 
gevraagd hoe het in het algemeen met de meldingen/klachten verloopt.  

 GMR aandachtspunten worden telkens door Mien gefilterd en doorgestuurd/toegelicht.  
  

 
 
 
 
 
 



18 februari 2019   

 Pensioen clusterdirecteur Huub Compen + opvolging (per 1 september 2019). Er is een 
Matchingsadviescommissie in het leven geroepen die op maandag 25 februari een gesprek 
zal voeren met de beoogde nieuwe directeur van cluster 14 (“De Boogurt & De Schatkist”). 
Volgens procedure wordt t.z.t. gecommuniceerd met de achterban over de uitkomst van dit 
gesprek.  

 Oudertevredenheidsonderzoek Dit wordt doorgeschoven naar de volgende MR-vergadering 
omdat de uitslagen nog niet bekend zijn en de enquête nog lopend is.    

 Resultaten M-toetsen De leerkrachten hebben op de studiedag van 14 februari een tweede 
cursusbijeenkomst gehad over het analyseren en duiden van toetsgegevens. Dit is gebeurd 
onder leiding van onderwijsadviesbureau Wolters. De leerkrachten hebben inhoudelijk leren 
analyseren op vakgebied op groepsniveau als leerling specifiek. In de volgende MR-
vergadering vertelt de directie wat meer over de uitslagen van de M-toetsen en de 
vervolgstappen die genomen zijn naar aanleiding van de analyses.   

 Concept begroting (begrotingsbespreking 9-11) De begroting is definitief vastgesteld.  

 In 2020 komt ook het vervangen van Alles in 1 op de begroting.  

 Inventarisatie leerlingen aantal, prognose groep 1 en 2 i.v.m. gebouw/lokalen   
De school is ooit gebouwd op ca. 275 leerlingen. Nu overschrijden we voor het tweede 
opeenvolgende jaar de 300 leerlingen. Er is een wethouder van de gemeente op school 
geweest. Bij hem is een “balletje” opgegooid voor aanbouw in de toekomst. Hij stond hier in 
principe niet onwelwillend tegenover. Vooralsnog wordt na de carnavalsvakantie een extra 
lokaal beneden gebruikt door groep 6. Donderdag 21 februari, wordt bovenstaande 
gecommuniceerd met ouders.      

 Landelijke staking onderwijs 15 maart:  “De Boogurt” is deze dag gesloten i.v.m. de 
landelijke stakingsactie. Er was onder de  leerkrachtengeleding van “De Boogurt” voldoende 
animo om het werk op deze dag neer te leggen.   

 Extra studiemiddag 2 april De Boogurt en De Schatkist hebben gevraag voor een extra 
studiemiddag op dinsdag 2 april zodat beide teams bezig kunnen zijn met een studiemiddag 
rondom werkdruk bij leerkrachten, Tijdens deze studiemiddag leren leerkrachten zichzelf 
beter kennen en leren a.h.v. management drives. De MR gaat akkoord met deze extra 
ingelaste studiemiddag  

 Vakantierooster . Vastgesteld & goedgekeurd.  

 Onderwijstijd, bespreken en vaststellen  Voor het schooljaar 2020-2021 worden de 
onderwijstijden niet gewijzigd en goedgekeurd 

 Bouwplan; presentatie: Roel heeft het bouwplan gepresenteerd en hierbij vooral uitleg 
gegeven over leren, leren, gepersonaliseerd leren en de agendapunten van de overige 
werkgroepen in het schooljaar 2018-2019  

 Esmee stelt zich herkiesbaar als MR-lid   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 april 2019   

 Pestprotocol / Klachtenregeling; Britt Slenders is anti-pestcoördinator op De Boogurt. 
Komend schooljaar zal dit meer bekendheid gaan krijgen bij ouders, kinderen en 
leerkrachten. Er zijn dit schooljaar nauwelijks klachten gekomen. De klachten die er zijn 
geweest, zijn naar alle tevredenheid opgelost. Dit zal jaarlijks terugkomen tijdens de eerste 
of tweede vergadering van de MR.  

 Zorgplan Het zorgplan krijgt de naam “ondersteuningsplan”. Het huidige schooljaar valt nog 
in het plan dat opgesteld is voor 2015 tot en met 2019. De GMR is er om dit plan goed te 
keuren en de MR ziet het plan enkel in. Dit blijft jaarlijks op de jaarplanning van de MR 
staan.  

 Evaluatie M-/E-toetsen en eventuele vervolg stappen  
De resultaten van het huidige schooljaar zijn beknopt besproken. Directie heeft toegezegd 
onderling te overleggen hoe ze dit in de toekomst binnen de MR willen communiceren.   

 Formatievergadering: Deze wordt verplaatst naar maandag 13 mei om 19.30u.  

 Vorderingen n.a.v. de staking van 15 maart? Er is momenteel geen vervanging. Het is het 
uitgangspunt van “De Boogurt”, om kinderen niet naar huis te sturen en de 
vervangingsproblemen zoveel mogelijk intern op te lossen. Het Bravo College helpt ons waar 
ze kunnen. Soms worden er docenten van het Bravo College ingezet om vervangingen in te 
vullen.   

 Vorderingen nieuwe directeur  Hein Lepelaars zal per 1 augustus directeur wordt van cluster 
14 (Schatkist en Boogurt). Huub zal tijdens de Boogurtdag op 4 juli a.s. afscheid nemen van 
kinderen en ouders.   

 Continu rooster:  Na de meivakantie wordt er een brief gedeeld met de teamleden. In deze 
brief zal het nieuwe rooster staan, met daarbij informatie over het ingaan van het nieuwe 
rooster in het schooljaar 2020-2021. 

 Overblijfregeling BSO / TSO  Overblijven gebeurt momenteel zoveel mogelijk in de eigen 
klassen. Doordat de kinderen op verdeeld over verschillende klassen zitten, zorgt dit voor 
meer rust in de school.  

 
   

17 juni 2019  

 Hein Lepelaars, stelt zich voor als nieuwe directeur van Cluster 14  

 Het formatieplaatje 2019-2020 is gepresenteerd aan de MR. De oudergeleding heeft 
ingestemd met dit plaatje.  

 Het eindverslag van het SOP wordt gepresenteerd door Claire 

 Het protocol DHH (voor hoog- en meerbegaafde leerlingen), wordt in het nieuwe schooljaar, 
besproken in de MR. 

 Marlijn en Roel maken het jaarverslag van de MR  

 Het oudertevredenheidsonderzoek is als bijlage toegevoegd aan het schoolplan 

 De nieuwe data MR-vergaderingen schooljaar 2019-2020 zijn vastgesteld. De eerste en de 
laatste MR-vergadering van het schooljaar zijn gezamenlijk met “De Schatkist”. De overige 
data zijn: maandag 16 september 2019, maandag 18 november 2019, maandag 27 januari 
2020, maandag 6 april 2020, maandag  11 mei 2020 (alleen voor uitleg van de formatie) & 
maandag 22 juni 2020 

 Er wordt in het nieuwe schooljaar op intensieve wijze samengewerkt door de paralelgroepen 
(3)-4-5. Ook wordt er in de groepen 6-7-8, op een groepsdoorbrekende manier gewerkt 
wanneer dit voor de kinderen/leerkrachten iets toevoegt aan werkwijze/organisatie/niveau 

 De studiedag van 10 december 2019 in het nieuwe schooljaar, wordt met goedkeuring van 
de nieuwe directeur, verzet naar 6 december 2019  

 Het teamuitje van de MR vindt plaats op vrijdag 21 juni, bij “De Bout” in Soerendonk  
   


