Agenda medezeggenschapsraad NBS Boeimeer
Dinsdag 9-4-2019, 19:30 - 21:30
Aanwezig:
Afwezig:

Gijs Boeren, Anjo Kant, Oda Peeters, Bas Runia,
Pieter van Langevelde, Ed den Heijer (notulant)
Esra Nous

1. Opening / definitieve vaststelling agenda/goedkeuren vorige notulen
Notulen d.d. 12-03-2019 zijn goedgekeurd.
2. Binnengekomen post
--3. GMR
Vorige vergadering is niet doorgegaan, 13 mei is de volgende vergadering.
4. Klankbordgroep MR dit schooljaar?
Er zal zeker animo voor zijn bij de deelnemers van vorig jaar. Alle ouders worden
uitgenodigd voor deze bijeenkomst om mensen in de gelegenheid te stellen om een
bijdrage te leveren in deze. Bas zoekt de mail van vorig jaar en stelt een datum vast.
5. Communicatie binnen de MR
N.a.v. de ontwikkelingen rondom het schoolplan, wil Bas benadrukken dat het lid zijn
van een MR wel betekent dat ieder lid zich houdt aan de afspraken. Dat betekent
zaken op tijd doornemen, reageren op stukken waar op gereageerd moet worden.
Gezamenlijk gaan voor het gemeenschappelijk doel. Voor de toekomst graag een
stuk bewustwording van de verplichtingen/verantwoordelijkheden die je bent
aangegaan als MR lid.
6. Traject andere lestijden
N.a.v. de enquête over de aanvangstijden zijn er 51 stemmen uitgebracht voor de
optie 08:15 uur en 76 stemmen voor de optie 08:45 uur.
Hierdoor vervallen twee opties (zie notulen d.d. 05-02-2019) namelijk 1 en 3.
De andere optie kan blijven staan: Vijf gelijke dagen, aanvang 08:45 uur eindtijd
14:30 uur (nu optie A). MR stelt als tweede optie voor: Vier gelijke dagen, aanvang
08:45 uur eindtijd 14:50 uur en woensdag, aanvang 08:45 uur eindtijd 12:30 (optie
B) Belangen van de leerlingen staan voorop. Meer rust in de lunchpauze,
spanningsbogen van de leerlingen worden anders belast, meer vrije tijd in de middag.
Pieter wil toch graag de optie: huidig rooster behouden (optie C) in de peiling
hebben. Kosten voor naschoolse opvang zullen hoger worden, maar de kwaliteit van
het onderwijs wordt vergroot en tevens meer rust voor de leerlingen.
Drie jaar geleden waren de argumenten om een aanpassing van het rooster te maken
hetzelfde. In het gesprek komt naar voren dat het niet aanbieden van optie C ouders

van Boeimeer voor het blok zet en voor veel onrust kan zorgen. De MR kan niet
inschatten hoe de reacties zullen zijn. Na de nodige discussie komen we tot het
volgende.
Hoe nu verder?
 Team zal door de uitslag van de eerste enquête opnieuw bevraagd moeten
worden of ze instemmen met het onderstaande. Bevragen via de mail en uiterlijk
reactie dinsdag 16 april.


MR wil een tweede peiling uitzetten om ouders te vragen: wel of geen andere
lestijden. Aangeven dat de eerste uitslag is uitgekomen op aanvang schooltijd
08:45 uur en dat wij als team een verandering van schooltijden wensen
(toegelicht met alle (zoveel mogelijk) redenen/argumenten). Als team instemt
met opties A en B kan er een nieuwe enquête uitgezet worden naar de ouders
toe met bovenstaande peiling.

7. Rondvraag & afsluiting
--Actielijst
Wat
Notulen en vergaderdata op de
website zetten
Doorspelen vragen uit de
klankbordgroep naar de
teamvergadering.
Terugkoppelen van genomen
acties n.a.v. klankbordgroep aan
de ouders van Boeimeer
MR stuk maken voor de
jaarkalender
Oda gaat na hoeveel extra uren
we beschikbaar hebben om
tijdens hitte ‘eerder’ te stoppen.

datum
Na goedkeuring in
vergadering.
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wie
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actief

Schooljaar 2018-2019

PMR
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Oda

actief

z.s.m.

Oda
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Resterende vergaderdata:
7 mei (extra vergadering) - 21 mei - 18 juni

