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MR S.B.O. De Bombardon  

Betreft: Jaarverslag MR 2019-2020 
 

 

 Inleiding  

Het schooljaar 2020/2021 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 2019/2020. 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 (2020/2021) formuleren. 

 

 

 Samenstelling en taken MR 2019/2020 

Namens de ouders waren, Aniel Oedai (lid),  Gea de Nooijen (lid) en Fanessa Vrij (lid) actief in de 

oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De personeelsgeleding  bestond uit:  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 2019/2020 en de resultaten 

weergegeven.  
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 Doelen MR schooljaar 2019-2020 waren 

1. Gelden voor de werkdrukverlaging 

2.    Verkeersveiligheid 

3. Communicatie naar ouders  

4. Up to date houden van de website 

 

 

 Oudertevredenheidsonderzoek 
Net voor de zomervakantie (2019) is er een tevredenheidonderzoek gehouden onder de ouders. 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.  

 

 

 Personele bezetting 

In Nederland is nog steeds een groot leraren tekort. Vinden van goed personeel was vooral aan begin 
van het schooljaar een groot probleem. Wij begonnen het schooljaar al met 15 dagen tekort. Er is 
intensief gezocht naar mensen. Na twee weken werken kwam er een vaste flexer voor 4 dagen in de 
week ons team ondersteunen. Ook is er op school een zij-instromer aanwezig.  
 
Wij zijn het schooljaar gestart met een aantal groepen in het groen: volledige bezetting, een aantal 
groepen in het geel: 4 dagen een leerkracht en 1 dag een assistent en een aantal groepen in het 
rood: een 4 daagse lesweek. Dit hebben wij op de Bombardon gedraaid tot aan de herfstvakantie. Na 
de herfstvakantie kwamen nog twee flexers ons team ondersteunen. Dit gaf meer ruimte en konden 
alle groepen weer volledig met vijf dagen school draaien.  
 
Dit jaar namen wij afscheid van twee vaste leerkrachten die op een andere school hun kennis gingen 

delen. Gelukkig kregen wij twee fijne collega’s ervoor terug.  Eén collega die vier dagen werkt en één 

collega die drie dagen werkt.   

De vacature voor leerkracht staat nog steeds uit bij Meesterbaan.  
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 Voortgang OJA 

Er was lang veel spanning rond de OJA groepen. Er zou een maatschappelijke kosten baten analyse 

gehouden worden. Deze was in oktober 2019 nog steeds niet afgerond. 

De gemeente wil door met het OJA. Het stukje buitenschoolse ondersteuning, als logeerweekenden, 

moet er ook onder gaan vallen. Hier was eerst een aparte begroting voor. Die valt dus weg. Wim 

heeft aangegeven dat als er gesneden gaat worden dit niet ten koste moet gaan voor de 

ondersteuning op de school. Dus terugbrengen dan van IPT, NDB etc. Wim is creatief aan het 

schuiven geweest om een en ander rond te krijgen. Er wordt gewerkt aan een structurele 

bekostiging. In november 2019 was de subsidie rond. Verder is de begroting van 2020 is door Vitree 

ingediend en goedgekeurd door de gemeente. Er is tevens een nieuwe leidinggevende bij Vitree, 

nieuwe orthopedagoog, nieuwe sociotherapeut en PMT-er en klinisch psycholoog bij OJA. 

 
 

 Leerlingraad 
Dit afgelopen schooljaar is er een start gemaakt met de allereerste leerlingraad op de Bombardon. 
De raad is procesmatig opgezet en bestaat uit leerlingen van alle klassen van de bovenbouw. 
Leerlingen waren elke keer erg enthousiast. Ze mochten punten inbrengen en er werd ook 
gezamenlijk gesproken over onderwerpen die op school van toepassing waren. Zo is er onder andere 
gesproken over het plaatsen van een ideeënbusje op school. Door het stilleggen van school vanwege 
het Covid virus is ook de leerlingraad stil komen te liggen. Dit gaat aankomend schooljaar weer 
verder opgepakt worden.  
 
 

 Lustrummaand april 
Dit afgelopen schooljaar zou de hele maand april in het teken hebben gestaan van onze lustrum. Veel 
mensen hebben heel hard gewerkt en er was een super planning bedacht en geregeld. Op drie april 
zouden we van start gaan met de vuilnismannen (met de hele school werken naar een korte 
drumvoorstelling aan het eind van de dag). Door de maand heen zouden er allemaal activiteiten 
komen zoals een kinderboerderij, springkussens, workshop bamboebouwen en glasobjecten maken, 
excursie naar museum waar thema Feest is, verjaardagendag met catwalk vrolijke kleding en cakejes 
versieren, paaslunch, clown voor kleuters en dansworkshop Bariton en Didgeridoo. 
En wij zouden eindigen op 24 april met een super schoolreis voor aantal klassen naar het 
Dolfinarium. Helaas is dit, vanwege het Covid virus, niet door gegaan.  

 
 

 Werkverdelingsplan 
Werkverdelingsplan is wederom goedgekeurd voor het komend jaar.  
Er ligt in de jaarplanning, door de studiedagen en planvormingsdagen, wat meer druk bij de mensen 
die niet op de vrijdag werken. Hier gaat nog naar gekeken worden. De studie tweedaagse gaat 
komend jaar niet door. 
 
 

 Inspectie passend onderwijs 

Er is dit schooljaar, in februari, gestart met een inspectie onderzoek bij passend onderwijs. Er zouden 
scholen bezocht worden en met meerdere disciplines gesprekken worden gevoerd. Passend 
onderwijs had Claire (als leerkracht en lid van de OPR) en Gea (als ouder van het speciaal onderwijs) 
gevraagd om in gesprek te gaan met mensen van de inspectie. Bij het directeurenoverleg was Wim 
aanwezig.  
Op basis van de gesprekken komen er aanscherpingen en gaan ze kijken bij verschillende scholen 
rond de maanden maart en april. Daarna komt er een eindverslag wat naar het bestuur van Passend 
Onderwijs gaat. Verwacht wordt dat  pas over een aantal maanden de terugkoppeling komt 
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 Covid virus en weer werken op school 
Volgens protocol opstarten SBO scholen zijn we gelijk weer opgestart. Wij als MR hadden wel erg 
veel zorgen rondom de schoonmaak en hygiëne op school. Voordat de school weer open ging 
hebben wij een brief gestuurd naar het college van bestuur met de vraag voor het krijgen van meer 
schoonmaak uren. Dit is gebeurd en we zijn hier erg blij mee. (3 uur extra per dag) 
De kinderen doen het ook heel goed qua schoonmaken van de handen en het naar binnen en buiten 
gaan. 
We zijn nog niet compleet. Missen nog een aantal kinderen maar deze hebben wij wel in zicht. De 
maatschappelijk werker heeft contact met deze ouders.  
 
Door het gelijk volledig weer opengaan voor alle groepen, geven wij geen les meer op afstand.  
 
Tijdens de thuisperiode was er een zorgploeg die de kinderen in een categorie zetten. Van kwetsbaar 
tot niet in zicht tot bereikbaar via thuiszorg. Dit is uitgerold naar alle scholen 
Wim heeft hier een grote rol in gespeeld waardoor de Bombardon weer op de kaart werd gezet bij 
de ASG. 
 

 

 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.  

In 2019-2020 heeft 61,4% van de ouders en verzorgers betaald.  

 

 

 Start van het schooljaar 2020-2021 

Na de zomervakantie zijn er drie vaste leerkrachten (waarvan twee leerkrachten die vijf dagen 
werkzaam waren) met zwangerschapsverlof gegaan. We hebbenop dit moment formatie 
(leerkrachten en onderwijsassistenten) voor 14 groepen (normaal zijn op de Bombardon 16 
groepen).  
Het idee was om de Tamboerijn (SO observatie groep) over te plaatsen naar de Bongerd. Er is daar 
overleg over geweest. De Bongerd heeft geen kleutergroepen en willen de groep niet overnemen 
vanwege het gebouw, omdat ze geen kleuterexpertise hebben en niet voldoende personeel.  
In de structuur groepen kan niet in geschoven worden want er zitten nu 60 kinderen en er is  ruimte 
voor 65. Dat blijft dus. 
Voorstel is geworden dat de Tamboerijn en Triangel starten als één groep. Komen tot januari dan 
geen nieuwe kinderen van buitenaf bij. Na de zwangerschapsverloven is daar ruimte om weer te 
groeien.  
En we starten in ieder geval tot januari met een SBO groep minder. We starten dan met 14 groepen 
komend schooljaar. Dit voorstel was gestuurd naar het bestuur. Als ze hier niet mee akkoord zouden 
gaan zouden wij gaan draaien met een 4 daagse lesweek. Gelukkig is het gehonoreerd.   
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 Interne verbouwing 

Er zijn dit jaar veel interne verbouwingen en aanpassingen geweest op school. In maart heeft de hele 

oostkant van het gebouw, de klassen, screens gekregen voor de ramen. Alle groepen hebben een 

prachtige nieuwe garderobe op de gang gekregen waar de kinderen genoeg haakjes en vakken 

hebben om hun spullen in op te bergen.  

 

Tijdens de meivakantie hebben alle groepen nieuw meubilair gekregen. Nieuwe vaste kasten, tafels, 

bureaus, instructietafels, computertafels, stoelen en krukken. Ook hebben alle groepen op maat 

gemaakte nieuwe aanrechtkasten/pantrys  gekregen.   

 

 

 Chromebooks 

Op de studiedag van 20 maart zou Arno Doeswijk systeem coördinator ICT van de ASG uitleg komen 
geven over het gebruik van Chromebooks. Door het volledig sluiten van de scholen vanwege het 
Covid virus is dit niet doorgegaan. Wel zijn er Chromebooks aangeschaft en gaat er in het nieuwe 
schooljaar, 2020-2021, snel een studiemiddag gepland worden om te praten over het gaan werken in 
groepen met de chromebooks. Het idee is nu dat er in 4 groepen( welke nog nader te bepalen) een 
pilot gedraaid gaat worden met Chromebooks in de klas als extra didactisch middel. Dit is een 
onderdeel van het schoolplan. Wij proberen nu na 3 à 4 maanden het iets sneller verder uit te 
breiden zodat de hele school er dit jaar nog mee gaat werken afhankelijk van de ervaringen van de 
startende groep. Dit i.v.m. de achterstand die we door de corona periode hebben opgelopen. 
 
 

 Actief burgerschap 

Dit jaar hebben wij onze actie nog meer naar voren laten komen in school door posters op te hangen 
en door ouders meer uit te leggen wat Alkind is. Het is een sociaal fonds waar we aanspraak op 
maken voor kinderen waarvan de ouders sommige bijdrage niet kunnen bekostigen. We hebben de 
kinderen van de school er nog meer bij betrokken onder het motto “het is mooi en fijn om iets voor 
een ander te doen” door bijvoorbeeld statiegeldflessen inleveren. Alkind opbrengst was deze kerst 
rond de 160 euro. Subsidie voor dit jaar is weer aangevraagd.  
 

 

 

                       De MR dankt directie en team voor de prettige samenwerking. 
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