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Samenstelling
Bij aanvang van het schooljaar 2019 – 2020 bestond de MR uit de volgende personen:
Namens de ouders:
• Yvonne Brugmans
• Corine Berghuis
• Jamina van den Ende
Namens het team:
• Linda Muller
• Mireille van Oosten
Tussentijds zijn afgetreden:
• Yvonne Brugmans
• Corine Berghuis
In maart is als nieuwe lid toegetreden:
• Peter Kramer
Aan het einde van het schooljaar zag de MR er als volgt uit:
• Linda Muller (personeel)
• Mireille van Oosten (personeel)
• Peter Kramer (ouder)
• Jamina van den Ende (ouder)

Taakverdeling en vergaderingen
Tijdens het schooljaar 2019 – 2020 was de taakverdeling binnen de MR als volgt;
● De functie van voorzitter: Linda Muller en Mireille van Oosten (?)
● De functie van penningmeester: vacant
● Jamina van den Ende was secretaris
● Francien Hogervorst (directeur van De Bonte Tol tot februari 2020) en Nicky Mertens
(directeur ai van februari tot augustus 2020) zijn in 2019 – 2020 ook aanwezig geweest
bij het merendeel van de MR vergaderingen.
De MR vergaderde 2 keer op school. Hierna kwam de coronacrisis en zijn we overgegaan op
online vergaderen via Teams. In totaal hebben we ongeveer 8 keer via Teams overleg met
elkaar gehad.
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Besproken onderwerpen
De MR heeft zich tijdens het schooljaar 2019 – 2020, naast de onderwerpen die standaard op
de agenda staan en elk jaar terug komen, met name met onderstaande onderwerpen
beziggehouden:
1. ‘MR 2.0’
Door het aftreden van twee MR-leden, het afscheid van Francien als directeur en de
coronacrisis is het hele plan om de MR op een andere manier in te richten niet van de grond
gekomen. In het volgende schooljaar zullen we met elkaar en de nieuwe directeur gaan kijken
hoe we de MR een goede invulling kunnen geven.
2. Benoeming nieuwe directeur
In februari 2020 hebben wij afscheid genomen van Francien Hoogervorst als directeur van OBS
De Bonte Tol. Tot 1 augustus 2020 heeft Nicky Mertens ad interim deze taak vervuld. De BAC
(benoemingsadviescommissie), waar vanuit de MR Mireille van Oosten en Peter Kramer zitting
in hadden, hebben uiteindelijk Wilco van der Maas uit gekozen als nieuwe directeur voor OBS
De Bonte Tol. Per 1 augustus 2020 zal hij starten.
3. Coronacrisis
Tijdens de hele coronacrisis is er meerdere malen overleg geweest tussen de MR en de
directeur. Bij elke nieuwe situatie (volledige sluiting, weer gedeeltelijke opening en uiteindelijk
weer volledige opening van de school) is er advies gevraagd aan de MR over de geldende
protocollen en afspraken, deze zijn ook regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
4. Bezuinigingsvoorstellen SGH
In mei 2020 kregen wij vanuit Nicky een bericht dat er stichting breed flink bezuinigd moet gaan
worden. Iedere school kreeg een bezuinigingsopdracht mee. De MR heeft hier meerdere keren
met elkaar over gesproken. Daarnaast hebben Linda en Jamina een online overleg bijgewoond
met alle MR-en van de stichting waarbij uitleg werd gegeven over het ontstaan van de
problemen en hoe verder.
Scholing en verdere activiteiten
Scholing
Peter en Jamina hebben in mei 2020 de cursus MR Start online gevolgd.
Klankbordgroep
Peter en Jamina hebben een klankbordgroep achter zich geformeerd waar ouders uit (vrijwel)
alle groepen in vertegenwoordigd zijn en mee kunnen denken over zaken die op school spelen.
Deze onderwerpen worden door de oudergeleding in de MR-vergaderingen ingebracht.
Kinderadviesraad
In januari 2020 presenteerde Femke Eykelhoff, leerling uit groep 7, een plan voor het opzetten
van een Kinderadviesraad. De directeur, het team en de MR waren hier erg enthousiast over.
Er zijn verkiezingen geweest om vanuit elke groep 2 leerlingen in de raad te hebben en op 3
maart was de eerste vergadering van de Kinderadviesraad. Vanuit de MR was Peter bij deze
vergadering aanwezig. De Kinderadviesraad is ook betrokken geweest bij de benoeming van
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de nieuwe directeur in de vorm van het maken een videoboodschap met opdracht voor de
mogelijke nieuwe directeur.
Plannen volgend schooljaar
Voor volgend schooljaar zal de kennismaking met de nieuwe directeur Wilco van der Maas, het
schoolplan 2020-2024 en het goed neerzetten van de MR centraal staan. Daarnaast is er door
de GMR van de SGH gevraagd of wij een GMR-lid aan kunnen en willen leveren.
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