
 

 

Notulen medezeggenschapsraad NBS Boeimeer 
Dinsdag  17-03-2020, 19:30 - 21:30  
 
Aanwezig: Bas Runia (voorzitter), Lonneke Pompe, Marieke Vesters,  

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

1. Opening / definitieve vaststelling agenda/goedkeuren concept notulen 28 januari 

2020 

N.a.v. de notulen van 28 januari 2020: begroting wordt sluitend gemaakt, kluppluz is 

onderdeel van Edux. 

 

2. Binnengekomen post 

--- 

 

3. GMR 

Concept notulen d.d. 9 maart 2020. 

 

4. Klankbordgroep, terugkoppeling ervaring en uitkomsten klankbordgroep 

Verslag van de bijeenkomst (4 maart 2020) wordt toegevoegd aan deze notulen. Een 

zeer vruchtbare avond. Aantal vragen zijn tijdens de bijeenkomst beantwoord door 

Lonneke en Ed. Punten: 3, 4, 5, 10, 12 en 17 worden meegenomen naar de 

teamvergadering. 

 

5. Traject andere lestijden: 

- De MR heeft vorige keer gesproken over een vrijwillige bijdrage van €40,00 voor 

het overblijven. Bas is voorstander, maar wil het graag in één factuur zien: 

bijdrage oudercommissie en overblijf bij elkaar (deze zijn Boeimeer gebonden). 

De bovenschoolse ouderbijdrage blijft apart. MR stemt unaniem voor deze 

vrijwillige bijdrage. 

- Definitief vaststellen inhoud ouderbrief. De voorgenomen pilotweek mag voor 

ouders geen extra kosten meebrengen. Als we de nieuwe lestijden uitproberen 

verzoeken we ouders zoveel mogelijk om elkaar te ondersteunen qua opvang. 

Voor leerlingen die de tijd tot 15:30 uur moeten overbruggen wordt een 

passende oplossing gezocht.  

- Drie inloopmomenten om vragen te stellen. Als er via email toch vragen komen, 

verzamelen en eventueel bundelen voor reactie. 

-  Brief wordt aangepast en op 18 maart verstuurd naar de MR leden. Bij 

goedkeuring direct versturen. 

 

 

 



 

 

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 

Versturen definitieve brief 
andere lestijden. 

Maart 2020 Gijs actief 

 

Resterende vergaderdata: 

- 19 mei 

- 30 juni 

 

 

 

 


