
Jaarverslag Medezeggenschapsraad de Boogerd – vastgesteld in MR op 12 september 2022 
 
Dit is het jaarverslag over het schooljaar 2021-2022 van de Medezeggenschapsraad (MR) van 
basisschool de Boogerd te Maurik. 
 
Samenstelling MR 
In het schooljaar 2021-2022 bestond de MR uit de volgende leden: 
 
Personeelsgeleding  
Linda Swartjes (secretaris), leerkracht groep 5/6 
Netty van Culenborg (lid), leerkracht groep 1/2 
 
Oudergeleding 
Johan Seijbel (voorzitter, tot 17-1-2022), ouder van kinderen in groep 4 en 6 
Loes Straver (lid, voorzitter vanaf 17-1-2022), ouder van kinderen in groep 6 en 8 
Joeri Morsman (lid, vanaf 17-1-2022), ouder van kinderen in groep 2 en 4 
 
Met deze samenstelling zijn, zowel vanuit de personeelsgeleding als uit de oudergeleding, de 
onderbouw en de bovenbouw vertegenwoordigd. 
 
In 2021-2022 is door de MR-leden geen scholing gevolgd. 
 
Werkzaamheden  
De MR heeft in het schooljaar 2021-2022 6x keer vergaderd, daarnaast is er enkele malen tussendoor 
ad hoc contact geweest over onderwerpen die op dat moment aandacht behoefden. De 
vergaderingen vonden zowel fysiek op school als online plaats, mede afhankelijk van de geldende 
coronamaatregelen. 
 
Onderwerpen waarop de MR instemmingsrecht had en waarop positief is geadviseerd zijn de 
formatie (personeelsgeleding), het vakantierooster (personeelsgeleding), de schoolgids, de besteding 
van gelden uit het Nationaal programma Onderwijs (NPO-gelden) t.b.v. inlopen corona-
achterstanden. 
 
Onderwerpen waarop de MR adviesrecht had en waarop positief is geadviseerd zijn het 
SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) en het vakantierooster. 
 
In 2022 vond een Inspectiebezoek plaats waarover de MR door de directie uitvoerig geïnformeerd is. 
Enkele leden van de MR hebben ook deelgenomen aan de gesprekken met de inspecteurs. De 
terugkoppeling van de Inspectie in het inspectierapport wordt door de MR als erg negatief en kort 
door de bocht ervaren. Wij zien dat school al diverse stappen ondernomen heeft om zaken te 
verbeteren en dat al veel zaken in ontwikkeling zijn en ook resultaten laten zien. Wij zien de verdere 
ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet. 
 
Andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de vergaderingen zijn de opstart van het 
nieuwe schooljaar, samenwerking met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), de stand van zaken 
rondom de nieuwe sporthal, het coronabeleid, jaarverslag van de Boogerd over 2020-2021, Positive 
Behaviour Support (PBS), nieuwkomersklas voor vluchtelingen op de Bloesem, de vrijwillige 
ouderbijdrage en burgerschapsonderwijs. 
 
Daarnaast werden we door de directie met enige regelmaat bijgepraat over de financiële 
ontwikkelingen, formatie ontwikkelingen en de besteding van werkdruk- en NPO-gelden en een 
toelichting op de gemaakte keuzes hierin. 



 
Samenwerking met anderen 
Overleg met directie 
Tijdens de vergaderingen heeft de MR overleg gehad met de directeur van de Boogerd. Deze 
samenwerking wordt door de MR als zeer open en positief ervaren. De MR krijgt daarbij de ruimte 
om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven aan de directie en voelt zich daarbij gehoord.  
 
Overleg met Ouders 
De agenda en notulen van elke vergadering worden op de schoolwebsite geplaatst waar zij voor 
iedereen toegankelijk zijn. Op deze wijze kunnen ouders zichzelf informeren over de zaken die in de 
MR-vergaderingen aan bod komen. 
Incidenteel heeft de MR een stukje in de nieuwsbrief van school geplaatst over belangrijke 
ontwikkelingen of ten behoeve van het werven van nieuwe MR-leden. 
 
Overleg met Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van BasisBuren 
Er is geen vertegenwoordiger van de Boogerd in de GMR aanwezig. De MR van de Boogerd wordt, via 
de directie, door middel van de notulen van de GMR geïnformeerd over de onderwerpen die daar 
aan de orde komen. Waar nodig kan contact worden opgenomen met leden van de GMR voor meer 
informatie of toelichting. 
 
Overleg met de Hoeksteen en/of Brede School Maurik 
Vanuit de MR van basisschool de Hoeksteen kwam aan het eind van het schooljaar het verzoek om 
een gezamenlijk overleg vorm te geven, mogelijk met nog andere gebruikers van de Brede School 
Maurik. In het nieuwe schooljaar zullen we onderzoeken wat precies de bedoeling is van dit overleg 
en wat onze betrokkenheid hierin zal zijn. 
 


