
 

 

Notulen medezeggenschapsraad NBS Boeimeer 
Dinsdag 19-05-2020, 19:30 - 21:30  
 
Aanwezig: Bas Runia (voorzitter), Lonneke Pompe, Marieke Vesters,  

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

 

1. Opening / definitieve vaststelling agenda/goedkeuren concept notulen 17 maart 

2020 

Notulen 17 maart aangenomen. 

 

2. Binnengekomen post 

--- 

 

3. GMR 

Geen GMR geweest. Marieke vraagt of er al een nieuw MR lid bekend is om in de 

GMR Anjo op te volgen. Team is nog niet zover. Ed geeft aan dat zijn termijn van 3 

jaar ook komend schooljaar afloopt (nog niet duidelijk of hij opgevolgd wordt of in de 

MR blijft) en ook Bas stopt met de MR. Voor de opvolging van Bas worden de ouders 

benaderd voor deze vacature. Gijs zoekt de wervingsmail op en deze gaat via 

Parnassys verstuurd worden. 

 

4. Jaarrooster 2020-2021 

Het overzicht is als bijlage toegevoegd. 

Aanpassing is nodig, want we maken met deze berekening iets te weinig uren. 

Voorstel is om de vrije vrijdag voor Pasen te laten vervallen en de vrijdag voor de 

voorjaarsvakantie (carnaval) wel de middag vrij te geven. De winterviering is nog niet 

meegenomen in de berekening en levert weer 2 extra uren op. Marieke past de 

berekening van de urenbesteding aan. Boeimeer heeft dan een reserve van ongeveer 

30 uur. 

 

5. Schoolgids 2020-2021 

De schoolgids is als bijlage toegevoegd. 

Uitwerkingen van de zorgstructuur en kwaliteitszorg staan in het schoolplan. Hier en 

daar wat komma’s en punten, maar die worden digitaal doorgestuurd. De toetsen 

CITO studievaardigheden (groep 7 en 8) en CITO woordenschat ontbreken in het 

overzicht. Vrijwillige ouderbijdrage en overblijfbijdrage duidelijker formuleren, totaal 

€55,00 waarvan €15,00 ouderbijdrage en €40,00 overblijfbijdrage (€0,25 per keer). 

 

6. Formatie 2020-2021 

Formatie voor komend schooljaar is rond. 

 

  



 

 

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 

 

Resterende vergaderdata: 

- 30 juni agenderen ervaringen huidige continurooster delen, opvolging Bas, GMR teamlid, 

nieuw(e) MR lid (leden) team. 

Actielijst bespreken vergaderen gedeeltelijk met/zonder directeur?  

 

 

 

 


