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De MR was samengesteld uit:
Twee leerkrachten: Arianne van Gelder(GMR) en Phia Klip (vz)
Twee ouders: Ingrid Baks (secr) en Sabrina Keinemans
Marieke Spruijt nam aan de meeste besprekingen deel. Zij vertegenwoordigt hierin Stroomm.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar; hier is geen gebruik van gemaakt.
Dit schooljaar heeft de MR 5 keer vergaderd.
De MR heeft zich het afgelopen schooljaar bezig gehouden met de volgende onderwerpen en activiteiten:

•Tijdens de jaarlijkse informatieavond van de OV heeft de MR de ouders geïnformeerd middels het
jaarverslag van het schooljaar 2015/2016. Daarnaast zijn de notulen van de vergaderingen op de site van
de school gezet.
• We zijn dit schooljaar gestart met 82 leerlingen. De hierdoor beschikbare extra uren zijn voornamelijk
ingezet in de nieuwe combinatie groep 1-2-3. Voor deze combinatie groep zijn dit schooljaar extra
informatieavonden gehouden. Ook is er een NT2 leerkracht aangetrokken om de Poolse leerlingen bij te
scholen in de Nederlandse taal.
• In november heeft de MR overleg gehad met de OV, de onderwerpen waren de PR van de school en een
gezamenlijke thema avond. De PR activiteiten zullen worden voortgezet. De thema avond sloot dit jaar aan
bij het project “Lentekriebels”. Ouders zijn al uitgenodigd om een onderwerp in te dienen voor het komende
schooljaar.
• Binnen de MR is de functie van meerschoolse directie geëvalueerd.
• Vanuit onze MR vertegenwoordigt juf Arianne onze school in de GMR. Het is niet gelukt om deze taak dit
schooljaar te delen met een andere kleine school. Er is een nieuw concept statuut en huishoudelijk
reglement voor de GMR, daarin staat beschreven dat nu 1 afvaardiging vanuit de MR voldoende is.
• De MR statuten voor obs den Boogerd zijn aangepast door juf Arianne en Juf Phia en liggen klaar ter
goedkeuring door de MR. Het huishoudelijk reglement zal komend schooljaar aangepast worden.
• Naar aanleiding van vragen van ouders is er gezorgd voor zeep en handdoeken in alle toiletten. Juf
Marieke heeft de MR geïnformeerd over renovatie van de toiletten in het komende schooljaar. Helaas is
vernieuwen te duur.
• De MR heeft de jaarbegroting besproken en goedgekeurd.
• De BSO locatie binnen onze school is helaas vanwege te geringe deelname weer beëindigd.
• De Open dag in april is ook dit jaar weer goed bezocht en hier zijn we erg blij mee.
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• De kosten van het schoolkamp zijn besproken. De ouderbijdrage is al jaren niet kostendekkend en het te
kort wordt steeds door school aangevuld. Het streven blijft om deze bijdrage niet te verhogen. Komend
schooljaar zal de MR op zoek gaan naar een oplossing.
• De MR leden hebben aanpassingen voor de schoolgids doorgegeven.
• De MR heeft het vakantierooster goedgekeurd. Wat betreft het vakantierooster horen wij bij regio zuid en
hanteren de data die zijn vastgesteld binnen de gemeente Zaltbommel in overleg met alle basisscholen en
met het Cambium. Dit rooster loopt ook parallel aan de vakanties in Den Bosch en Maasdriel.
• Na een toelichting van Juf Marieke en de teamgeleding van de MR, is de formatie voor het schooljaar
2017-2018 goedgekeurd. Ook komend schooljaar starten we met 4 combinatie groepen. De krimp opdracht
van WTF 0,3 blijft gehandhaafd. Aangezien het feit dat het komend jaar een grote groep 8 afscheid van
onze school zal nemen, blijft dit voor de MR een aandachtspunt.
• Binnen de MR was Ingrid Baks als oudergeleding aftredend en herkiesbaar. Er waren geen
tegenkandidaten, dus er zijn geen verkiezingen gehouden. De MR is erg blij met het besluit van Ingrid Baks
om de komende 3 jaar lid van de MR te blijven.
• Binnen de MR was juf Arianne als teamgeleding aftredend en niet herkiesbaar. De MR is erg blij dat Juf
Natascha deze taak wil overnemen.
De MR is trots op alles wat er ook dit afgelopen jaar weer bereikt is.
Namens de MR
Phia Klip
voorzitter
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