
 

 

Agenda medezeggenschapsraad NBS Boeimeer 
Dinsdag 30-06-2020, 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 19 mei 2020 

Bas opent voor de laatste keer als voorzitter de vergadering. 

 

2. Binnengekomen post 

--- 

 

3. GMR 
notulen van maandag 25 mei 2020 goedgekeurd. Cocept notulen juni doorgenomen. 

 

4. Jaarrooster 2020-2021 

Het definitieve overzicht is als bijlage toegevoegd, een laatste check. 

Winterviering tekstueel aanpassen van 2 uur naar 1,5 uur. Eindtotaal resturen ook 

nog aanpassen naar +62,40 uur. 

 

5. Schoolgids 2020-2021 

De schoolgids is als bijlage toegevoegd, de aanpassingen zijn doorgevoerd. Bij 

akkoord kan er getekend worden. 

De MR heeft geen aanvullingen op dit moment. Gijs heeft op- en aanmerkingen van 

Lonneke via de mail gestuurd. Helder stuk! MR is akkoord. Lonneke: Het jaarplan 

(onderdeel uit het meer jaren schoolplan) is dit jaar niet gepresenteerd aan de MR. 

Voor de toekomst weer gericht gebruik maken van de jaarplanner MR Boeimeer. 

 

6. Nieuwe samenstelling MR/procedure 

In eerste instantie waren er 3 kandidaten voor de oudergeleding MR. Uiteindelijk 

hebben twee vaders zich aangemeld voor de MR.  

Bas (kinderen in groep ½) en Jens (nieuw in groep 3). Marieke belt beide kandidaten 

met de uitleg dat er met twee kandidaten verkiezingen moeten worden gehouden. 

Wordt vervolgd. Opvolging van Anjo en Ed vanuit het team is nog niet rond. Na 

gesprekken met het team dezer dagen moet dat duidelijk worden. 

Nieuwe voorzitter en secretaris worden op de eerstvolgende MR vergadering 

gekozen. 

 

7. Nieuwe jaarplanning MR vergaderingen 

Vanuit de GMR is de wens om de MR één week later te laten vergaderen. 

Voorstel: 22/09 – 10/11 – 05/01 – 23/02 – 06/04 – 08/06 – 13/07 

Let op: 5 januari 2021 is er ook een teamvergadering. 



 

 

 

 

Actielijst  

Wat datum wie status 

Notulen en vergaderdata op de 
website zetten 

Na goedkeuring in 
vergadering. 

 permanent 

Doorspelen vragen uit de 
klankbordgroep naar de 
teamvergadering. 

Schooljaar 2020-2021 Gijs actief 

Jaarplanner MR Boeimeer 
hanteren tijdens MR 
vergaderingen. 

Schooljaar 2020-2021 Gijs actief 

Voorzitter en secretaris nieuwe 
MR vaststellen. 

Schooljaar 2020-2021 MR actief 

 

 

 


