
 

 

Notulen medezeggenschapsraad NBS Boeimeer 
Maandag 04-11-2019, 19:30 - 21:30  
 
 
Aanwezig: Bas Runia (voorzitter), Lonneke Pompe, Marieke Vesters,  

Gijs Boeren, Anjo Kant, Oda Peeters (directeur), 
Ed den Heijer (notulant)  

Afwezig:  
 

1. Opening/definitieve vaststelling agenda/goedkeuren concept notulen 30 

september 2019 

Notulen d.d. 30 september 2019 zijn goedgekeurd. Bij de notulen wordt ook het 

verslag van de klankbordgroep (18 juni 2019) op de website geplaatst. Lonneke vult 

aan dat de werkgroep Jeugd Boeimeer eventueel een rol kan spelen om extra 

activiteiten te organiseren, reagerend op het stuk ‘extra activiteiten’ uit het verslag 

van de klankbordgroep. De nieuwe ouderleden zijn nog niet voorgesteld in de 

nieuwsbrief. In de volgende Boeiend zullen we dit alsnog doen. 

 

2. Binnengekomen post/notulen GMR 

Nieuwe infoMR (tijdschrift) is binnen. Notulen GMR zijn ontvangen. We bespreken 

het punt BSO vanuit de GMR notulen.  

 

3. Stakingsdag 6 november, stand van zaken  

Woensdag is de school dicht en wordt er geen onderwijs gegeven. Personeel dat 

staakt geeft daar een eigen invulling aan. Bas vraagt of de brief van Daan  (voorzitter 

GMR) nog verstuurd is naar de ouders. Deze is verstuurd aan alle ouders van de 

school. 

 

4. Formatie: update 

Oda geeft aan dat er binnen de stichting wordt gekeken naar een functieprofiel voor 

een leerkrachtondersteuner. De functie leerkrachtondersteuner omvat meer dan de 

functie onderwijsassistent. De ontwikkeling is in volle gang. Onderwijsassistenten 

kunnen groeien in deze functie. Hoe dit er concreet in de toekomst uit zal zien is nog 

niet duidelijk.  

Huidige stand van zaken team Boeimeer. Linda van Zalingen is aangenomen voor 

groep 5 (3 dagen) en Gijs Boeren (2 dagen) is uit groep 7 gegaan om samen met haar 

de groep te draaien. Renske staat sinds de herfstvakantie fulltime in groep 7. 

  

5. Traject andere lestijden, vormgeven vervolgtraject?  

Het gesprek met Annet (Unit manager Kober) en Wendy (beleidsmedewerkster 

tussen schoolse opvang) van Kober heeft nog niet plaatsgevonden. Staat nu gepland 

voor 12 november. Gijs en Oda gaan samen dit gesprek aan. Hierna kan het 

vervolgtraject pas opgestart worden. Streven is om op de studiedag van 6 december 



 

 

aanstaande het hele team weer te betrekken bij het traject. Anjo geeft aan dat het 

team voorstander is voor vijf gelijke dagen en daar weer mee aan de slag zal willen. 

Personeelsgeleding MR werkt het vervolgtraject verder uit na terugkoppeling van het 

Kober gesprek (12 november) door Gijs en Oda , 6 december naar het team, 10 

december op de MR vergadering. Oudergeleding wil graag op de hoogte worden 

gehouden van de ontwikkelingen. 

Moeten ouders bevraagd worden betreffende nieuwe lestijden? Nee, ouders moeten 

gepolst worden, MR beslist.  

Actielijst  

Wat datum wie status 

Notulen en vergaderdata op de 
website zetten 

Na goedkeuring in 
vergadering. 

Ed permanent 

Doorspelen vragen uit de 
klankbordgroep naar de 
teamvergadering. 

Schooljaar 2019-2020 Ed actief 

Ouders uitnodigen voor de 
klankbordgroep 2019/2020. 

Schooljaar 2019-2020 Lonneke & 
Ed 

actief 

Nieuwe ouderleden voorstellen 
in de Boeiend. 

November 2019 Gijs actief 

Oda vraagt aan de MR leden om 
een one-liner te verzinnen voor 
de website 

Schooljaar 2019-2020 allen actief 

Updates ontwikkelingen 
vervolgtraject nieuwe lestijden 
aan oudergeleding MR. 

Schooljaar 2019-2020 Ed & Oda actief 

 

Volgende vergaderdata: 

- 10 december 

- 28 januari 

- 17 maart 

- 19 mei 

- 30 juni 

 

 

 

 

 


