Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS de Boemerang, woensdag 17 november 2018
Present: S. Drenth (ouder), J. van den Burg (ouder), M. van Aart (ouder), F. Leitce (ouder), S.
Aksoy (ouder), n. Mozes (ouder), H. Soenjoto (ouder), A. Ait Abdellah (ouder), D. de Koning
(Lid MR) (ouder), M. Kauwen (ouder), L. van Broekhuijsen (aftredend lid MR) (ouder), L. van
Deventer (locatieleider), F. Serné (dagvoorzitter), P. van Hulsen (notulen).
School informeert de ouders over de stand van zaken van het inspectiebezoek. Ouders
vragen waar het zwaartepunt ligt. Dat zijn de Cito-eindopbrengsten van groep 8.
Ouders vragen naar de vertrekkende leerlingen. School laat weten dat een enkele
uitschrijving te maken heeft met de ontstane situatie na het inspectiebezoek. Verder zijn
het reguliere uitschrijvingen.
Ouders laten weten geschokt te zijn over het bericht dat de leerkracht van groep 7 de groep
zes weken na de start van het nieuwe schooljaar gaat verlaten. Ouders zijn van mening dat
groep 7 een belangrijk jaar is voor de leerlingen, waarin de voorlopige adviezen centraal
staan. Ook geven zij aan dat betere communicatie wenselijk is. Daarnaast is de conclusie dat
er een zakelijkere toon is gezet, terwijl de vrijheid die altijd aanwezig was, erg gewaardeerd
is. Het ouderportaal wordt wel positief ontvangen, maar ouders hebben het idee dat nog
niet alle ouders er gebruik van maken. Daarnaast vinden ouders het gebruik van een
groepsapp, aangestuurd door de klassenouder, erg werkzaam.
School legt uit dat elk jaar belangrijk is in het onderwijs. Omdat een leerkracht in dienst is
van het bestuur is tussentijdse overplaatsing/sollicitatie altijd mogelijk. Ook geeft zij aan dat
juist door het inspectiebezoek duidelijkheid gewenst is. Dat wordt dan misschien gezien als
te zakelijk. Qua communicatie is school van mening dat dat altijd voor verbetering vatbaar
is, zoals nu het geval is met het vertrek van deze leerkracht. Gelukkig is er een erg goede
oplossing gevonden voor de vervanging, waar school erg blij mee is. Dit zal per omgaande
met alle ouders van school worden gecommuniceerd.

Ouders geven aan het kleuterplein niet kindvriendelijk te vinden. Benoemen de
waterfontein en de tegels. School laat weten dat alle toestellen jaarlijks extern
gecontroleerd worden, maar school gaat hiermee zo snel mogelijk aan de slag.
School geeft aan dat de eerste stappen naar de op te richten oudervereniging gezet zijn. Er
is een overleg geweest met de feestcommissie. Sport, Bieb en Financiën volgen ook
binnenkort. School neemt voorlopig de rol op zich van voorzitter van de op te richten
oudervereniging.
De vraag van school aan de ouders is hoe zij meer betrokkenheid kunnen realiseren van
ouders.
Ouders laten weten dat aangekondigde activiteiten niet genoeg zichtbaar zijn in de school
en dat de groepsapp toch een waardevolle aanvulling is. School laat weten dat i.v.m. de
wetgeving AVG het door school aanleveren van persoonsgegevens (zoals telefoonnummers)
niet meer vanzelfsprekend is.
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Belangrijkste punt nu is om te weten of elke groep een klassenouder heeft en wie dat zijn.
School zoekt dit uit en komt daar op terug.
Ouders zeggen verder de eenheid in aanpak te missen. Ook hieraan wordt gewerkt.
School informeert de ouders verder nog dat er op de Boemerang een leerlingenraad
geformeerd is. Dit zijn leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, Uit iedere groep is d.m.v.
verkiezingen, een leerling gekozen. Voor de leerlingenraad zijn de topics: het verbeteren van
de hygiëne op de WC’s, het werken aan De Vreedzame School en het gebruik van hesjes/tshirts voor de leden van de leerlingenraad. School geeft aan dat zij ook wil toewerken naar
het rondleiden door de leerlingenraad van nieuwe ouders die informatie willen over onze
school.
Ouders maken meteen een punt over de communicatie omdat er twee verschillende tijden
in omloop zijn over de eerstvolgende vergadering voor MR/OV en wel donderdag 18
oktober. De juiste aanvangstijd moet zijn 19.00 uur.
School weidt nog uit over de nieuwe te verwachten leerkrachten voor groep 7.
Alle ouders worden bedankt voor hun aanwezigheid en hiermee wordt de bijeenkomst
afgesloten.

Opmerking van de notulist:
Er is geen officieel akkoord gegeven voor de verslaglegging van de commissies of het
financiële overzicht van de medezeggenschapsraad 2017-2018. Verder is er geen verslag
aanwezig van de jaarvergadering 2016-2017.
Indien er uiterlijk 18 oktober 2018, 20.00 uur, ten tijde van de MR-vergadering geen reactie
is ontvangen, zullen de verslagen 2017-2018 en begroting 2018-2019 goedgekeurd worden.
De ouderbijdrage-verzoeken voor 2018-2019 zullen dan in werking worden gezet.
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