
 

  Jaarverslag MR 2020-2021 
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Schooljaar 2020/2021 

 
 
Beste ouders/verzorgers, leerkrachten en andere belangstellenden,  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020/2021 van de IKC-raad van de Bosmark.  
Via de IKC-raad is wettelijk geregeld dat ouders/verzorgers en personeel inspraak hebben 
ten aanzien van beleid en keuzes die gemaakt worden door de school.  
De IKC-raad brengt advies uit aan de schoolleiding bij vaststelling of wijziging van 
belangrijke besluiten.  
 
De IKC-raad kent voor het onderwijs een medezeggenschapsraad (MR) en voor de opvang 
een oudercommissie (OC).  
De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding voor de 
onderwerpen die de school betreft.  
De oudercommissie bestaat uit een oudergeleding voor de onderwerpen die spelen binnen 
de opvang.  
 
De IKC-raad was in het schooljaar 2020/2021 als volgt samengesteld: 
▪ de ouders van de basisschoolleerlingen werden vertegenwoordigd door Frederike 

Nederlof (voorzitter), Rianne Groot Wassink, Sigmar Vosjan en Jeroen Weijers.  
▪ het personeel van de basisschool werd vertegenwoordigd door Maaike Gemmink, 

Judi Westerveld-Rougoor, Carin Stavast en Joyce Wynia  
▪ de ouders van de kinderen die door Zonnekinderen op deze locatie opgevangen 

worden werden vertegenwoordigd door Mieke Kirkenir, Evelien te Grotenhuis en Nina 
Liebrand. 

 
Hieronder vindt u een opsomming van de activiteiten en thema’s van het schooljaar 
2020/2021: 
▪ Werkplan aanpassen met visie en doelen van de IKC-raad 
▪ Zichtbaarheid IKC-raad (ouders en collega’s) 
▪ Werving nieuwe MR-leden oudergeleding en leerkrachtgeleding i.v.m. het aftreden 

van Sigmar Vosjan (ouder) en Rianne Groot-Wassink (ouder) en Maaike Gemmink 
(onderwijsondersteuner). 
Michiel Sins (ouder) en Asmahan Hamdi (ouder) Marianne Nijenhuis (leerkracht) 
stellen zich beschikbaar. 

Werving nieuw OC-lid. Carla Seesink stelt zich beschikbaar.  
▪ 6 keer vergaderd waarbij o.a. onderstaande onderwerpen aan bod kwamen:  

o Agendapunten jaaragenda 
o Formatieplan IKC 

o Schoolgids 

o Vakantierooster 
o GMR-zaken* 
o Overleg met directie waarin o.a. onderstaande zaken aan bod kwamen:  
▪ Personele aangelegenheden  
▪ Inzet werkdrukmiddelen 
▪ Voortgang sollicitatieprocedure nieuwe directeur 
▪ Coronabeleid, noodopvang, thuisonderwijs 
▪ Ouderbetrokkenheid (blijven nadenken over de betrokkenheid van ouders 

met de school in deze bijzondere tijd) 
▪ Leerlingraad 
▪ Bedrijfshulpverlening (BHV), Arbobeleid, Ri&E. 
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▪ Financiën zoals de begroting 

▪ Het tevredenheidsonderzoek 

▪ NPO gelden Corona (voor het schooljaar 2021-2022 zijn 3 leerkrachten 
benoemd) 

▪ Werkverdelingsplan 

 

De vergaderingen van de IKC-raad vonden in het algemeen een week voor de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR)* plaats, zodat we de stukken die in de 
GMR werden behandeld konden bespreken en daarover onze mening, advies of instemming 
tijdig konden uiten.  
 
*GMR is de MR van stichting Accentscholengroep waar onze scholen bij aangesloten zijn: www.accentscholengroep.nl  

 
 
U mag van de IKC-raad verwachten dat wij (de uitvoering van) het huidig beleid en nieuwe 
ontwikkelingen constructief kritisch volgen. Daarom is het voor ons belangrijk om te weten 
wat er leeft bij de ouders/verzorgers en het personeel en vragen wij u om feedback.  
Dit kan mondeling aan één van de leden van de IKC-raad maar liever ontvangen we uw 
feedback schriftelijk per e-mail: mr@bosmark.nl 
 
Tenslotte willen wij er u op wijzen dat de vergaderingen openbaar zijn en dus toegankelijk 
voor ouders/verzorgers en personeel. Wanneer u een (deel van een) vergadering wilt 
bijwonen vragen we u om dit van te voren even te melden via een mailtje aan het 
secretariaat van de IKC-raad: mr@bosmark.nl 
 

Met vriendelijke groeten, 

IKC-raad de Bosmark. 
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