Notulen medezeggenschapsraad NBS Boeimeer
Dinsdag 10-11-2020, 19:30 - 21:30 (via teams)
Aanwezig: Marieke (vz); Bas; Renske; Jan, Gijs en Oda
Afwezig:
Notulen: Lonneke

--

1. Opening / definitieve vaststelling agenda/goedkeuren concept notulen 22
september 2020.
Opmerking n.a.v. punt 7: Jan merkt op dat er is afgesproken dat het jaarplan in
december en juni op de agenda zou komen te staan, nu is enkel juni opgenomen.
2. Binnengekomen post
Na overleg met Anjo lijkt binnengekomen post voornamelijk te bestaan uit het MRmagazine.
3. GMR
Besproken hoe er invulling wordt gegeven aan passend onderwijs binnen de
Nutsscholen. Via parameters wordt de zorgzwaarte per school in kaart gebracht.
Zodra dit bekend is, wordt dit gedeeld met de MR.
Besproken dat er een herverdeling zal plaatsvinden van de bovenschoolse
ouderbijdrage, omdat het niet goed was gelabeld. Concreet wordt er een bedrag van
€12.000,- beschikbaar gesteld aan de NBS Boeimeer en vanaf volgend schooljaar
wordt de boven schoolse ouderbijdrage naar rato verdeeld over alle scholen.
4. Onderwijs en coronamaatregelen: stand van zaken
Er is niet veel bijzonders te melden dan al eerder gedeeld via de mail (gebruik
mondkapjes in de school).
5. Verkeerssituatie rondom school
Verschillende ouders hebben met school (MR/Oda) contact gezocht n.a.v. de
verkeersveiligheid rondom de school. Er spelen 3 verschillende zaken: 1. Veiligheid op
de stoep/straat ivm Coronamaatregelen 2. Veiligheid in de straat ivm Bouw Heilig
Hart Kerk 3. Veiligheid zebrapad Julianalaan/Boeimeersingel.
Afgesproken:
• Jan en Oda communiceren opnieuw over veiligheid stoep/straat ivm
Coronamaatregelen
• Oda schrijft opnieuw gemeente en aannemer aan over verkeersveiligheid mbt
verkeersveiligheid en verbouw HHK
• Gijs en Jan sturen reactie naar ouders die contact hebben opgenomen
• Verkeerscommissie kan met gemeente en ouders die hebben aangegeven mee
te willen denken contact opnemen.

6. Pestprotocol: herziening protocol, een update.
Huidig protocol is toe aan herziening. Vraag uitgezet bij IB, zodra herzien wordt het
gedeeld met MR.
7. Klankbordgroep
Vanuit de klankbordgroep bijeenkomst in 2020 zijn veel vragen gesteld die
teruggekoppeld moesten worden aan het team. Kort na deze bijeenkomst was er de
schoolsluiting en herstart van het onderwijs, alle aandacht is hier naar uit gegaan. Dit
schooljaar is er weer ruimte om dit op te pakken. Enkele puntjes zijn al opgepakt als
gevolg van corona maatregelen. Overige punten komen in het vervolg aanbod.
Actie: Lonneke stelt vragen n.a.v. actiepunten tijdens volgende MR vergaderingen
8. Nieuwe jaarplanning MR vergaderingen
We gaan dit jaar weer werken met een jaarplanning, het voorstel van de jaarplanning
voor komend vergaderjaar is toegevoegd. Is deze volledig? Jan heeft aangevuld.
9. Vergroenen, aanpassingen schoolplein.
Gijs deelt dat het subsidieplafond is bereikt. Er moet nu gezocht worden naar andere
mogelijkheden om de benodigde €20.000,- bij elkaar te krijgen.
Gijs is opnieuw in gesprek met partij die adviseert over mogelijkheden wat betreft
subsidies. Tevens wordt voorgesteld om alvast een voorstel te maken als er toch een
subsidie aanvraag kan worden ingediend. Gijs en Jan pikken dit op. Als er ouders zijn
die kunnen tekenen, dan zijn ze welkom zich te melden.
10. Sociale veiligheidsmonitor.
Jan merkt op dat het over het algemeen positief is, maar dat er wel goed gekeken
moet worden naar de puntjes die aandacht behoeven.
Lonneke stelt de vraag over pleinwacht, vanuit team wordt aangegeven dat er sinds
dit schooljaar een positievere sfeer in de school heerst. Met het inkorten van de
lunchpauze en inzet eigen personeel lijkt het aantal incidenten tijdens de lunchpauze
te verminderen en heerst er meer rust in de school na de pauze. Tevens komt uit de
monitor naar voren dat er over het algemeen een veilig gevoel wordt waargenomen
op het plein.
Bas vraagt of de leerlingen de mogelijkheid hebben om hun naam te vermelden,
omdat uit de reacties naar voren lijkt te komen dat de sociale veiligheidsmonitor door
de leerlingen ook wordt gebruikt als klankbord. Deze optie wordt volgend jaar
meegenomen.
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