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 Inleiding  

Het schooljaar 2019/2020 is begonnen. Dit betekent ook een nieuwe start van de medezeggenschap 

op De Bombardon. Aan het begin van dit nieuwe schooljaar willen we terugblikken op het vorige 

schooljaar met het jaarverslag over 2018/2019. Wat hadden we ons voorgenomen?  Wat is het effect 

van de inspanningen geweest? Vanuit deze evaluatie willen we de doelen voor het aankomende MR 

jaar (2019/2020) formuleren. 

 

 

 Samenstelling en taken MR 2017/2018 

Namens de ouders waren Maarten de Wolff (lid) , Aniel Oedai (lid) en Gea de Nooijen (lid) actief in de 

oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De personeelsgeleding  bestond uit:  Laura van 

Eennennaam en vanaf maart Germaine Leuven (secretaris ), Cathrijn  Vaes (penningmeester) en 

Claire Brons- van Dijk  (voorzitter).  

 

Met de MR hebben ouders en personeel invloed  gehad  op  de wijze waarop de school is bestuurd 

door het bevoegd gezag. De vergaderingen van de MR hebben ca. één maal per twee maanden 

plaatsgevonden. Hierbij was  de directeur, Wim Moorman, bij de vergadering aanwezig.  

 

Globaal heeft de MR het de volgende taken actief uitgevoerd: 

 opkomen voor de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel 

 overleg voeren over het beleid en het functioneren van de school  

 bevorderen dat iedereen een gelijke behandeling krijgt  

 bevorderen van openheid en openbaarheid  

 aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn  

 

In dit kader heeft de MR zich, naast de algemene zaken betreffende de school ,  bezig gehouden met 

de totstandkoming van de begroting  en het schoolplan/ jaarplan. Daarnaast zijn veel onderwerpen 

de revue gepasseerd, variërend van de verkeersveiligheid rondom school, de verbouwing in school,  

de nieuwe cao en daarbij horende gevolgen . 

In het onderstaande zijn de prioriteiten van de MR voor het schooljaar 2016/2017 en de resultaten 

weergegeven.  
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 Doelen MR schooljaar 2018-2019 

1. Gelden voor de werkdrukverlaging 

2. Werkverdeling in gesprek op schoolniveau 

3. Communicatie naar ouders  

4. Up to date houden van de website 

 

 

 Personeel 

Er zijn dit afgelopen schooljaar twee leerkrachten en twee onderwijsassistenten van een tijdelijk 

contract naar vast contract gegaan.  

Dit jaar namen we afscheid van een leerkracht een onze conciërge die met pensioen gaan. Gelukkig 

hebben we al een goede conciërge voor onze school gevonden. De vacature voor leerkracht staat 

nog steeds uit.  

In heel Nederland is een tekort aan leerkrachten. Afgelopen jaar merkten we dit ook op de 

Bombardon. Vorig schooljaar hebben we het binnen het team zoveel mogelijk kunnen oplossen maar 

voor volgend schooljaar zullen we starten met een tekort aan leerkrachten. Er staat een vacature op 

Meesterbaan. Er is een aantal gesprekken met kandidaten gevoerd maar daaruit is helaas geen 

match voortgekomen.  

Hierdoor zullen na de zomer een aantal groepen starten met een vierdaagse schoolweek of zal een 

onderwijsassistent in sommige groepen een dag draaien in plaats van een leerkracht.  De hoop is dat 

er misschien voor de zomer of vlak na de zomer toch een geschikte leerkrachten voor de Bombardon 

gevonden gaat worden.  

 

 

 Kwaliteitsagenda ASG 

Voor de Kerst kwam naar buiten dat ASG niet in control was als het ging om de kwaliteit op al zijn 

scholen. De Bombardon kwam goed uit de inspectie (5 indicatoren bovengemiddeld goed gescoord), 

van de 5 scholen die voor goed opgingen hebben 2 het ook daadwerkelijk gehaald. Wim is gevraagd 

om voor collega directeuren een aantal punten scherp te zetten. Aantal scholen laten vooruitgang 

zien. De inspectie komt binnenkort (schooljaar 2019-2020) weer terug om te kijken naar de stand van 

zaken op de scholen die geen goed of voldoende scoorde.  

 

 

 De nieuwe CAO, wat betekent dit voor de Bombardon 

 

De MR is bij elkaar gekomen en heeft van te voren gekeken wat het werkverdelingsplan inhoudt en 

wat het allemaal betekend voor onze school:  

 

Binnen school doen we al veel aan de punten waar vanuit de nieuwe CAO inhoud aan gegeven 

moeten worden.  

Wat vooral opviel was het stukje omtrent de invulling van 40 uur per week: het is niet 

plaatsgebonden, maar er zit een complexiteit in het aanwezig zijn op je werkplek, overleg kunnen 

voeren en de hoeveelheid deeltijders. Hier taal aangeven is belangrijk, om zo iedereen de ruimte te 

geven hierin keuzes te maken en gezond te blijven   
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Hoe mensen hun werk indelen, en waar zij graag werken is zeer divers. Afgesproken is dat je op 

school bent tot 16.00 uur. Sommige collega’s werken graag op school maar andere collega’s werken 

graag thuis in de avonduren. 

 

Ruimte in nulweek en roostervrije dagen voor leerkrachten om hun administratie te doen. 

Zorg dat je de vrijheid en ruimte voelt en ervaart om binnen je grenzen te kunnen blijven. Benoemen 

van compenseren of gericht kiezen voor een andere werkplek/tijd is wellicht nog wenselijk.  

 

Pauzemomenten: compenseren als het niet onder schooltijd lukt, samen dit vorm geven, ruimte 

geven om elkaar te steunen en te helpen als er iets aan de hand is.  

 
 

 Werkdrukmiddelen 

 

De werkdrukmiddelen (ongeveer 35000 euro) zijn moeilijk herkenbaar in te zetten op een school met 

een begroting van ongeveer 3.000.000 euro. De middelen voor volgend schooljaar zullen worden 

ingezet voor 3 dagen onderwijs assistentie en 1 dag uitbreiding conciërge. 

  

 

 ICT koploper groep ASG 

 

ASG heeft de hardware van de ICT goed op orde nu. De snelweg ligt er en wat gaan we er nu mee 

doen en hoe gaan we leerlingen hiervan laten profiteren? Dit moet passend zijn bij je visie op 

onderwijs ASG heeft hierbij een groep opgericht om te kijken naar vraag. Er is in het verleden veel 

geïnvesteerd in nieuwe dingen, waarbij er weinig ruimte was voor de scholing van mensen. De groep 

kijkt ook naar hoe we mensen de vaardigheden mee kunnen geven.  

 

Voor de Bombardon: leerlingen weer succesvol laten zijn in onderwijservaringen. Snappet blijft 

meten naar een gemiddeld niveau en zorgt dat sommige leerlingen niet meer verder komen. Aniel 

geeft Muiswerk als optie. Germaine geeft aan dat het ook belangrijk is dat we de leerkrachten 

meenemen en de mogelijkheid geven om te scholen. De ICT moet als ondersteuning ingezet worden, 

waarbij het leren in groepen en samen opdoen van succeservaringen van belang is. De menselijke 

maat is zeer belangrijk binnen school. 

 

 

 Ouderbijdrage 

 

Ouders hebben drie maal een brief ontvangen/ mee gekregen via een oudergesprek met het verzoek 

om de ouderbijdrage te betalen.  

In 2015-2016 heeft 68% van de ouders en verzorgers betaald.  

In 2016-2017 heeft 59,6% van de ouders en verzorgers betaald. 

In 2017-2018 heeft 58,7% van de ouders en verzorgers betaald.  

In 2018-2019 heeft 60,3 % van de ouders en verzorgers betaald.  
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 Eerste uitslag oudertevredenheid enquête 2018-2019 

 

Eind schooljaar 2018-2019 heeft er weer een oudertevredenheid enquête plaatsgevonden. Uit dit 

onder zoek kwamen tot nu toe de volgende conclusies naar voren: 

- Positieve punten zijn dat ouders een erg positief beeld hebben over de school. Vooral het 

stukje hulpverlening in school die nu ook wordt aangeboden zien ouders als zeer prettig.  

- De zwakke punten die onder andere naar voren kwamen liggen buiten het bereik van school 

het schoonmaken van het sanitair. Al zitten wij als school daar wel bovenop. 

- Ouders geven ook aan dat ze niet weten wat de MR doet, hoe ze met ouderhulp de school 

kunnen ondersteunen. 

 

Uit het oudertevredenheid enquête kwam naar voren dat het voor veel ouders niet duidelijk is wat 

de MR doet en wat de taken zijn van de MR. Dit afgelopen jaren hebben we hier extra aandacht 

aanbesteed. Zo kwam het jaarverslag op de website te staan en stond er in elke maandmededelingen 

een stuk van de MR waarin we benoemden waar we het de afgelopen tijd over hadden gehad of 

waar we op dat moment mee bezig waren.  Dit zullen we blijven doen dit komende schooljaar want 

soms zat er geen stukje in de maandmededeling. Ook moet op de schoolkalender die ouders krijgen 

als in de maandmededeling de dagen komen te staan wanneer er een MR vergadering is en waar we 

het in de vergadering kort over gehad hebben.  

 

 

 Interne verbouwing 

 

De afgelopen schooljaren is er veel  geïnvesteerd om  het gebouw een beter leefklimaat  te geven. 

Dit afgelopen jaar is er ook weer veel geïnvesteerd in de school om het voor de kinderen en 

personeel zo goed mogelijk te maken.  

 

De hoge stookkosten binnen school zorgden voor actie, daarom zijn er radiatorkranen geïnstalleerd 

om zo de juiste temperaturen te krijgen en vast te houden.  

De mechanische ventilatie en vloeren in de toiletruimten zijn aangepakt. 

 

Er staat een boompje in de middenruimte: een bankje rond de witte pilaar met hierop gras.  

Binnen school zijn we bezig met het maken van nieuwe kapstokken en daar rondom van hout kasten 

voor de tassen en schoenen.  

 

Investeringsbegroting:  

In de kleutergym gaan ze bekijken of er een mogelijkheid is tot zwaaien met ringen of touwen. De 

kleuterinventaris is een beetje op en met een leverancier wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden 

en inventaris.  

 

Meubilair 

De overeenkomst met de huidige leverancier loopt af, waardoor meer keuzeruimte is. Een werkgroep 

is op zoek naar tafels die allemaal even hoog zijn in elke groep (voor de rust) maar naar stoelen erbij 

die in hoogte verstelbaat zijn. Na de zomervakantie gaat er proefgedraaid worden in verschillende 

file://///bcoocifs3/home/BOMBARDON/bbbvelt/Mijn%20Documenten/www.bombardon.edu.almere.nl


 SBO de Bombardon is onderdeel van de Almeerse Scholen Groep  
www.bombardon.asg-almere.nl 

groepen met de tafels en stoelen die we misschien gaan aanschaffen. Als het dan goed is en het 

bevalt zal na de kerstvakantie (2020) iedereen binnen school op ander meubilair zitten.   

 

Alle beamers en focusborden die nog in bepaalde groepen hingen of stonden zijn er uit gegaan en  

vervangen voor allemaal dezelfde digiborden. 

 

 

 Actief burgerschap 

 

Tijdens de kerstviering hebben we dit jaar ook weer geld ingezameld in het kader voor Alkind.  

 

 

 

 

                       De MR dankt directie en team voor de prettige samenwerking. 
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