
Den Haag, 9 december 2019 

Geachte ouders, 

Het schooljaar 2018/2019 ligt alweer even achter ons en vanuit de 
Medezeggenschapsraad (MR) kijken we terug op een prettige en 
constructieve samenwerking met de schoolleiding van OBS Bohemen 
Kijkduin. 

De MR heeft het afgelopen schooljaar 4 keer vergaderd. Wij willen u graag een overzicht geven van 
de meest relevante thema’s die zijn besproken. 

Personeel en organisatie 
Zoals bekend zijn er binnen de Haagse Scholen extra middelen beschikbaar gekomen om de 
werkdruk te verlagen. Inmiddels heeft de school zijn de volgende acties in gang gezet of reeds 
genomen: 

- er komen 2 vakleerkrachten muziekles geven. Zij zijn ook onderdeel van Ready to Play en 
werkzaam op een middelbare school. 

- er worden 3 methoden vervangen (rekenen, taal en biologie), al dan niet in combinatie met een 
digitaal component. Het lerarenteam is de opties aan het onderzoeken. 

- computers vervangen in komende 4 jaar 
- digiborden vervangen. 

Hoewel ook onze school het landelijk lerarentekort begint te voelen, is het tot nog toe gelukt de 
vacatures op te vullen en ziekte op te vangen. Dit komt mede door het actieve wervings- en 
begeleidingsbeleid van toekomstige leerkrachten (LIO’s) en het inzetten van onderwijsassistenten ter 
ondersteuning van de leerkrachten van de kleuterklassen.  
De MR heeft met betrekking tot de lerarenstakingen gedurende het jaar meegedacht over de 
communicatie naar de ouders en onder andere geadviseerd dit zo vroeg mogelijk te doen. 

Sociale veiligheid 
Het thema sociale veiligheid is een terugkerend thema op de agenda van de MR. Zowel in relatie tot 
social media als ook in de omgang van de leerlingen met elkaar op school.  
De inspectie is meer dan tevreden. Dit rapport is terug te vinden op internet. Het beleid is terug te 
vinden op de website van de school.  
De uitslag van het leerlingen onderzoek over de sociale veiligheid op school was ruim boven het 
landelijk gemiddelde. Vanuit de resultaten waren dan ook geen verdere acties nodig. 

Gezonde voeding 
Ook gezonde voeding is een terugkerend thema binnen de MR. Aan bestaand beleid (gezonde 
traktaties) blijft de school aandacht besteden in de klas. Grote dan wel ongezonde traktaties geven 
leerkrachten mee naar huis. Het thema gezonde traktaties komt terug op de eigen team agenda’s. 
Voor de jaarlijkse informatieavond is hier een aparte dia over opgesteld.  
Daarnaast zal de oudergeleding ouders bevragen over hun mening van het voedingsbeleid. De 
uitkomst daarvan kan aanleiding zijn om het onderwerp weer te bespreken. Meer hierover volgt 
volgend schooljaar. 

Andere onderwerpen die dit jaar in de MR werden besproken: 

Schooladvies  
Het schooladvies naar voortgezet onderwijs wordt vanaf dit schooljaar vervroegd naar een 
indicatie eind groep 7. Cito geeft dan al een duidelijk overzicht met de verwachtte uitstroom. 
Eind schooljaar werden de ouders van de leerlingen van de groepen 7 uitgenodigd voor een 



indicatiegesprek. Het voordeel hiervan is dat ouders eerder een beeld hebben waar een kind 
eventueel op uitstroomt en hoe een kind ervoor staat. Dit kan kinderen motiveren. 
De MR is van mening dat hoe eerder duidelijkheid voor zowel kinderen als ouders, zowel 
meer rust kan geven alsook meer gelegenheid om duidelijkheid te krijgen. De MR volgt de 
ontwikkelingen met interesse. 
 
Schoolzwemmen 
Schoolzwemmen met als doel het behalen van het A-diploma is, na onderzoek vanuit de 
school waaruit bleek dat nagenoeg alle leerlingen in groep 5 al minimaal 1 zwemdiploma 
heeft, is afgeschaft. Vanaf schooljaar 2018/2019 wordt voor de leerlingen van de groepen 5 
t/m 8 dan ook een gevarieerd programma aangeboden. De MR juicht deze beslissing en 
verandering van harte toe. 
 
Inzage werk kinderen 
Naar aanleiding van vragen van ouders worden er voortaan 2 kijkmiddagen georganiseerd, 
op een moment vóór de tienminutengesprekken plaatsvinden. Dit was afgelopen jaar op 
dinsdag 20-11-2018 van 15.00u tot 16.00u en woensdag 03-03-2019 van 12.00u tot 13.00u. 
Een mooi initiatief! 

 
Samenstelling MR 
De MR kende in schooljaar 2018/2019 veel nieuwe leden: 2 nieuwe leraren (Maxime en Maaike), 2 
nieuwe ouders (Cindy en Peter) en een nieuwe voorzitter (Carianne). Dit betekende nieuwe flair 
maar ook onervarenheid in een team dat jarenlang de ouders en leraren vertegenwoordigde. 
Daarom was een eerste ontmoeting in de nieuwe samenstelling vooral informeel en gericht op 
kennismaken en het verkennen van de diverse standpunten.  
Daarnaast is besloten om samen met de directie een MR-cursus te volgen alsook een jaarkalender, 
MR-regelement en een huishoudelijk reglement op te stellen danwel te updaten. 
Tot slot hebben aan het eind van het schooljaar zowel Renate (oudergeleding) als Maaike 
(lerarengeleding) besloten de MR te verlaten. Mede vanwege de moeilijkheid om nieuwe leden te 
vinden, is besloten de MR voortaan uit 4 leraren en 4 ouders te laten bestaan. 
 
Agenda 2019/2020 
Ook voor het komende schooljaar heeft de MR weer een aantal thema’s op de agenda staan die 
zullen worden aangevuld met actuele thema’s die zich gedurende het schooljaar aandienen. 
Onderwerpen die in ieder geval op de agenda staan zijn: 

 resultaten oudertevredenheidsonderzoek 
 voedingsbeleid 
 opvolging van de besteding van de extra gelden 

Daarnaast zullen natuurlijk ook thema’s als de kwaliteit van de overblijf, de veiligheid in en rondom 
school en social media aan de orde komen. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Neem gerust contact met een van ons op 
als u vragen heeft (mr@bohemenkijkduinschool.nl) of als u een thema heeft waarover u eens van 
gedachten wilt wisselen met de MR.  
 
Met vriendelijke groet,  
MR OBS Bohemen Kijkduin 


