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Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk inspraakorgaan binnen SBO De Boemerang. Deze raad bestaat uit 
ouders en personeel van de school. 
Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een 
besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het 
beleid op school. 
De MR van SBO De Boemerang bestaat uit: 
Een oudergeleding:  
 
Bianca van Criekingen,                                                          Marieke Peeters, 
moeder van Fleur                                                                   moeder van Sven 
 
 

en een personeelsgeleding; 
 
Angela Wetzels,                                                                      Antoinette Willems, 
voorzitter                                                                                 notulist 

 
 
De vergaderingen vinden plaats op school en worden verdeeld in twee delen. 
Eerst een algemeen deel waaraan zowel de directie deelneemt als de MR van ABBS Meander als de MR van SBO De 
Boemerang en vervolgens een schoolspecifiek deel, dat per MR apart plaats vindt, zonder directie. 
Er wordt 6 à 7 keer per schooljaar vergaderd op woensdag van 19.30 uur tot 21.00 uur. De vergaderdata voor schooljaar 
2021/2022 zijn 
* 6 oktober 2021 
* 24 november 2021 
* 2 februari 2022 
* 30 maart 2022 
* 18 mei 2022 
* 29 juni 2022 
 
Contact: mr.rksbodeboemerang@movare.nl 
 

 
Doelgroeparrangement  

Een aantal maanden geleden hebben wij u via een infofolder geïnformeerd 
over de samenwerking die wij volgend schooljaar willen aangaan met de zorg 
binnen de school, oftewel het doelgroeparrangement. Inmiddels mogen wij u 
vertellen dat we de subsidie hiervoor officieel hebben aangevraagd. In 
samenwerking met de gemeente Brunssum hebben we er tevens voor 
kunnen zorgen dat we ook voor dit schooljaar al zorg kunnen binnenhalen. 
Dit zal hoogstwaarschijnlijk in april kunnen gaan starten. We hopen u in de 
volgende Nieuwsbrief hier verder over te informeren.  
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Extra mentorgroep 
Zoals u weet werken wij met mentorgroepen en schakelklassen. In al deze groepen wordt in de ochtenduren 
geschakeld. Voorheen hadden wij 4 mentorgroepen. Inmiddels werken wij vanaf deze maand met 5 mentorgroepen. De 
voormalige mentorgroep 1 is opgesplitst en de kinderen die een kleuteraanbod krijgen zijn ingedeeld in mentorgroep 1 
en de kinderen die een groep 3 aanbod krijgen zijn ingedeeld in mentorgroep 1A. Juffrouw Manon en juffrouw Maaike 
zijn de leerkrachten van deze groep. Het lesrooster van mentorgroep 1 en 1A is in die zin ook gewijzigd dat er volop de 
focus gelegd kan worden op de kernvakken in deze groepen. Meer leertijd, rust in een kleinere groep.  
Juffrouw Judith en meester Bjorn zijn de leerkrachten van mentorgroep 1. Juffrouw Natascha ondersteunt zowel in 
mentorgroep 1 als 1A.  
 
 

Ontzettend tevreden n.a.v. de Opbrengsten 
Op woensdag 23 maart hebben de kinderen een Studiedag gehad. Tijdens deze dag hebben wij als team de Cito 
resultaten van al onze leerlingen geanalyseerd en wat zijn wij enorm trots op de resultaten die uw kinderen hierbij 
hebben bereikt!! De dingen die we doen, doen we goed! Aangezien we uitgaan van hoge verwachtingen hebben we ons 
weer nieuwe doelen gesteld voor het komende half jaar en zullen we samen met uw kinderen hier weer keihard aan 
werken. 
 

 
Spellingles in Paasstijl: paaseieren zoeken, spelling woorden 
De kinderen van schakelklas 5 van juffrouw Ineke en juffrouw Michelle ziet u hieronder hard aan het werk bij het 
vakgebied Spelling, maar dan buiten in het thema van Pasen! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Leerlingenraad 
Zoals u weet hebben wij een hele actieve Leerlingenraad 
die samen met juf Jacqueline ideeën verzamelt en uitvoert 
in de school.  
 
Zo hebben ze onlangs een ideeën-bus ontwikkeld, waarin 
kinderen ideeën kwijt kunnen over wat goed zou zijn voor 
de school. We hebben al hele leuke ideeën verzameld! 
 


