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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De
Bonkelaar voor het schooljaar 2013-2014. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen
waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een
orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van
het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over
belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van
een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school
en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere
activiteiten.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR
om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar
mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten
zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het
schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid
en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord
voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen
onderdeel uit van de MR, maar neemt meestal wel deel aan de vergaderingen. De MR van
de Bonkelaar bestond 2013-2014 uit 4 leden: 2 leerkrachten en 2 ouders.
Leerkrachten
· Marion Brassé
· Froukje Boerma
(per september 2014 zijn dit Elvira Visser en Nellie Plat)
Ouders
· Britta Behrend
· Frank van Muiden
Britta en Frank zijn begin van het schooljaar 2012-2013 lid geworden van de MR. Normaliter
kiezen de ouders de ouderleden van de MR maar bij gebrek aan andere kandidaten is dit
zonder verkiezingen gebeurd.
Ondersteuning van derden
Wanneer MR en directie er samen niet uitkomen heeft de MR de mogelijkheid om
deskundigen van buiten in te schakelen. Hiervan hebben we het afgelopen schooljaar geen
gebruik gemaakt.
De missie van de MR
Er komen genoeg onderwerpen op de MR af maar wat willen we buiten de waan van de
dag? Onze basishouding is toch dat we het allerbeste onderwijs voor de kinderen van de
Bonkelaar willen en dat we de directie vanuit die optiek heel kritisch willen volgen en
ondersteunen.
Echter de dagdagelijkse dingen eisen uiteraard de meeste aandacht op een school. De
directie en leerkrachten hebben naast ouders en kinderen met nog veel meer
belanghebbenden te maken zoals het schoolbestuur en de overheid.

Wij zitten in de MR voor de kinderen en hun toekomst. Bij alle keuzes moet dat steeds het
belangrijkste criterium zijn.
Vergaderingen
De MR komt in principe 8 keer per jaar bij elkaar.
De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met
actuele ontwikkelingen op school. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal
onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de begroting, de
formatie e.d.
Notulen
Van elke MR bijeenkomst worden notulen gemaakt, deze worden gepubliceerd op de
website van De Bonkelaar. Vertrouwelijke zaken worden niet genotuleerd.
De belangrijkste onderwerpen i 2013 - 2014
De MR heeft ingestemd met HB onderwijs (UnIQ) is ingevoerd zoals iedereen inmiddels kan
zien.
Samen met de MR van De Krijtmolen is actie ondernomen om de gymzaal op te laten
knappen. De gymzaal is inmiddels opgeknapt.
Mede op verzoek van de MR zullen de groepen in schooljaar 2014 - 2015 een museum
bezoeken.
De MR heeft kritische vragen gesteld over "Vreedzame school" maar de
leerkrachtengeleding en de directie zijn positief en hebben uitgelegd waarom. De
oudergeleding heeft zich daardoor laten overtuigen, overwegende dat een
burgerschapsprogramma verplicht is.
Het leerlingenaantal stond vrijwel elke MR op de agenda omdat er in principe te weinig
leerlingen op De Bonkelaar zaten om als school te kunnen bestaan. AMOS heeft een aantal
belangrijke maatregelen genomen die de school weer toekomstperspectief hebben gegeven.
In de eerste plaats invoering van HB onderwijs wat uiteraard tot meer leerlingen leidt maar
ook de administratieve samenvoeging met De Capelle. Op voorwaarde dat die
samenvoeging geen gevolgen zou hebben voor het beleid en de zelfstandigheid van De
Bonkelaar heeft de MR daarmee ingestemd.
Vanwege het leerlingentekort heeft de directie combigroepen ingevoerd. De MR heeft met
de directie gesproken over de gevolgen hiervan, met name hoe de leerkrachten in staat
gesteld zullen worden ook voor deze kinderen het onderwijs op niveau te houden.
Vrijwel elke MR wordt er enige tijd besteed aan een discussie over wat goed onderwijs is en
welke ruimte en mogelijkheden De Bonkelaar heeft om daar naar eigen inzicht invulling aan
te geven. Dit is geen discussie die de volgende dag al impact heeft op het reilen en zeilen van
de school maar een duidelijke visie kan wel richting geven aan de keuzes die er gemaakt
worden ten aanzien van bijvoorbeeld leermethodes.
Contact
Wanneer er vragen, ideeën of zorgen zijn over zaken die zich voordoen op De Bonkelaar
kunt u natuurlijk altijd terecht bij de directie of de leerkracht van uw kind maar u kunt ook
altijd contact opnemen met leden van de MR. De leerkracht die zitting hebben in de MR
vindt u in de school en ook de ouders zijn daar regelmatig te vinden. U kunt ook een Email
sturen naar mr@debonkelaar.nl

