
Notulen medezeggenschapsraad NBS Boeimeer 
Dinsdag 06-04-2021, 19:30 - 21:30  
 
Aanwezig: Oda, Gijs, Jan, Marieke, Bas, Renske  
Afwezig: Lonneke 
Notulen: Renske  

 

1. Opening / definitieve vaststelling agenda/goedkeuren concept notulen 23 februari 

2021 

Actielijst punt Bas kan er voor dit jaar af. Bas duikt er volgend jaar weer in. 

 

Actiepunt Jan loopt nog  informatie nieuwe ouders.  

 

Er ligt een concept voorstel klaar, we hebben de grote lijnen ui dit voorstel 

besproken. Zodra het klaar is wordt het aan het team gepresenteerd, vervolgens 

komt het als agendapunt weer terug bij de MR 

Er is een recenter formulier voor gescheiden ouders. Daar is ook een plan voor 

gemaakt. Dit wordt een nieuw agendapunt. 

 

Marieke over de AVG: ook op sportdagen etc. geen foto’s maken door ouders en 

plaatsen op facebook en instagram. Ook als agendapunt. 

 

Actiepunt verplaatsing gesprekcyclus: loopt nog. 

 

Actiepunt boa: geappt, maar rijden nog steeds vrachtwagens. 

 

2. Binnengekomen post 

Niet van toepassing. 

 

3. GMR is verplaatst naar 19 april 

 

4. Onderwijs en coronamaatregelen: huidige stand van zaken 

Achter de schermen gebeurt veel wat betreft vervangingen, verplaatsen personeel: 

bijvoorbeeld regelmatig onderwijsassistent voor de klas  

Bas: hoe gaat het met thuisonderwijs als kinderen 1-2-3 dagen thuiszitten met 

klachten?  

Gijs: als ze niet ziek zijn, maar wel thuis kunnen werken, moeten ouders contact 

opnemen.  

Renske: in groep 5 best wat ouders die kinderen met klachten naar school sturen. 

Dus heb ik naar Gijs gecommuniceerd dat ik wil dat er naar ouders nogmaals 

gecommuniceerd wordt dat ze hun kinderen thuis moeten houden bij klachten. Dit is 

tevens ook gebeurd via Parro. 

 



5. Ouderbijdrage nieuwe leerlingen: tijdelijk stopgezet 

Ging om 10 kinderen, voor die paar maanden niet meer om bijdrage gevraagd. 

 

6. Nationaal Programma Onderwijs (zie bijlage) ter info 

Schoolscan nog niet gebeurd. Hebben er ook nog niks over gehoord. Wel een soort 

eigen scan gemaakt binnen het bestaande kwaliteitszorgsysteem: analyse toetsen en 

groepsbesprekingen.  

Marieke: Hoe kan je meten of de achterstanden door coronamaatregelen komen of 

kunnen we alles pakken? 

Oda: Hebben we zelf wel een idee bij, maar weten nog niet of we het kunnen kiezen. 

Weten ook nog niet of het Nuts-breed kan.  

Bas: Schrik je van de eigen scan? 

Oda: Niet van geschrokken. ‘Gewoon’ zorg zoals altijd. Nu groepsbesprekingen en 

leerlingbesprekingen.  

Marieke: Zou er zonder corona dezelfde scan zijn? 

Oda: Geen idee. We gaan het wel inzetten voor het geld. Hebben ook te maken 

gehad met 2 lockdowns. Resultaten na de eerste lockdown zijn ook anders dan de 

tweede lockdown. 

Marieke: Wie maakt de scan?  

Oda: MT duikt erin. Vertalen met en naar het team. 

Marieke: Wie maakt scan van eigen klas? 

Oda: Eigen leerkracht en bespreekt dit met IB. 

Jan: Procedure wat betreft scan loopt zoals het altijd loopt. Vanuit budget kan ook 

worden gekeken naar welbevinden. 

Bas: Wel goed kijken naar hoe je het verwoord, dat je het niet later moet 

terugbetalen. Hoe zal zomerscholing eruit zien? 

Oda: Weten nog helemaal niks. 

Jan: Als school mag je zelf kiezen over hoe je het wil vormgeven.  

Oda: Die discussie hadden we ook in directieberaad, hoe je het document moet 

lezen. 

 

Marieke: Zou er ook nog ruimte zijn voor ouders om zelf aan te geven wat ze hebben 

gezien bij hun eigen kind? 

Oda: Daarop waren oudergesprekken gericht de extra gesprekken direct na de 

schoolopening in februari. 

Marieke: Hoe zit dat met als ouders dan wat aangeven? 

Jan: Leerkrachten passen hun aanbod ook aan op scores en bevindingen. 

Marieke: Sommige ouders zijn te hard en sommige durven het niet te zeggen. 

Bas: Als ouder soms lastig om referentie te hebben. 

 

7. Volgens jaarplanning: financiële punten, nagaan of deze op dit moment in de 

jaarplanner passend zijn.  

Wat betreft Oda om ook overzichtelijker te maken: 



- Ouderbijdrage bovenschools. Moet naar september/oktober. Omdat je begin 

schooljaar ook die gelden besteed. 

- Financ. verantwoording ouderbijdrage. Moet naar september/oktober. Omdat je 

begin schooljaar ook die gelden besteed. 

- Begroting wordt besproken in februari/maart. Kan blijven staan. 

 

8. Klankbordgroep 

Terugkoppeling: welke punten zijn er inmiddels in het team besproken? 

Vooruitblik: hoe staat het met de geplande bijeenkomst van 2021? 

Groep 3 heeft een ouder zich gemeld om in klankbordgroep te komen. 

Bericht over klankbordgroep wordt in Parro groepsapp gedeeld.  

Gijs: Bericht is misschien wat lang voor Parro.  

Jan: past het aan en kijkt hoe we dat korter en bondiger kunnen verwoorden. 

 

9. Vergroenen, aanpassingen schoolplein. 

Update gezette stappen. 

We zijn er druk mee. Gesproken met procesbegeleider: Petra Wevers, die meekijkt 

van subsidieaanvraag tot aan ontwerpbureau tot aan waterschappen. Zij heeft de 

overview, is heel betrokken. Ze is van ‘KrachtigBuiten’. We zijn met haar in zee 

gegaan. Gijs werk aan projectplan. 16 april komt eerste versie conceptontwerp. Voor 

1 mei moet projectplan en subsidie ingediend zijn.  

Maken grote kans dat het gaat lukken. Petra Wevers wil daarna betrokken blijven, 

heeft nog volop plannen met onderhoud etc. na het leggen van het plein.  

 

In de bakken zand zitten nu zaadjes  is een doel van de leerlingenraad. Gijs en Jan 

willen vaker rol bij leerlingenraad leggen. Bijvoorbeeld het vullen van die bakken.  

In groep 1-2 zijn ze al volop aan de slag met de bakken. 

 

Bas: Wanneer planning maken schoolplein? 

Gijs: Eerst groot grondverzet in zomervakantie. Maar kan ook nog herfstvakantie 

worden.  

Dolmans Landscaping kan alles verzorgen, van tekenen tot aanleggen. Mogen op 

zekere hoogte ook zelf wat ondernemen (tegels weghalen bijvoorbeeld).  

 

Petra bruist van ideeën; ook over mogelijkheden crowdfunding en andere manieren 

van ouderbetrokkenheid.  

 

Verkeer 

Gijs heeft contact gehad met een ouder (dhr. Maduro) van Montessori. Voor dzee ouder was 

de aanleiding om contact te zoeken het incident met Zoey. 

Dhr. Maduro wil nu vanuit ouders echt betrokkenheid. Gijs heeft Paul Feitsma in contact 

gebracht met dhr. Maduro.  

Mogelijk idee is: gezamenlijk met Boeimeer, Montessori en alle andere organisaties in de 



straat een groep vormen om erover na te denken.  

Oda: Er was al een groepje ontstaan. Met Paul, Maurice (van Lonneke). 

Marieke: Nu mooi moment om het aan te pakken. 

Oda: We moeten de twee lopende sporen bij elkaar brengen. 

Bas: 26 maart contact gehad met Maurice. 

Marieke: Wel handig om nu weer op te pakken.  

Bas: Iemand vanuit school ook betrokken laten zijn. 

Gijs: Laat eerst de ouders maar met elkaar in contact zijn. 

Bas en Marieke zijn het hier niet mee eens. 

Gijs: Dhr. Maduro was er mee bezig met ouders.  

Oda: Ik zoek morgen uit hoe het met verkeerscommissie zit.  

Marieke: Er zijn al deel dingen geregeld, maar nog niet alles. 

Actiepunt: Bas neemt contact op met Paul Feitsma over het groepje ouders en verkeer. Bas 

komt er via de mail op terug. 

 

Marieke: hoe is het met Zoey? 

Oda: Ze is nog niet terug, maar gaat wel beter. Schouder en zware hersenschudding. 

Rondvraag 

Marieke: Verduidelijking over loting VO? Is het niet handiger dat er gecommuniceerd wordt 

vanuit VO hoe het zit. 

Oda: op VOBreda.nl kunnen ze het aanvullen. Oda geeft het door.  

Bas: Koningsspelen en schoolreisjes, gaan die door? 

Oda: Geen schoolreisje. Koningsspelen wel, maar wel aangepast. 

Gijs: We kunnen er ook voor kiezen om na maatregelen 2 jaar achter elkaar op schoolreis te 

gaan. 

Bas: We kunnen ook alternatief dit jaar voor schoolreisje bedenken. 

Gijs: We kunnen het in leerlingenraad opperen.  

Oda: We moeten aan veel maatregelen voldoen. We proberen tussendoor wel kleine dingen 

te regelen en te doen. Binnenin de school wordt er veel geregeld. We zijn constant aan het 

schakelen om het voor de kinderen zo goed mogelijk te maken. 

 

Bas: MR statuten zijn van 2010. Zouden in 2012 ge-update moeten zijn. Op de Nutsscholen 

site moet ie nog worden aangepast. Op site van Nutsscholen staan nog de oude. Marieke 

neemt dit mee naar GMR. 

 

Jan: Komen er ook (snel)testen voor ons op school?  

Oda: Kunnen niet zomaar testen krijgen, zitten wel wat haken en ogen aan. Maar heel graag 

binnenkort testen! Willen heel graag, maar kan niet zomaar. 

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 2019-2020 Gijs actief 

Klankbordgroep bijeenkomst 
organiseren  

Voorjaar 2021 Lonneke  

 

Resterende vergaderdata: 

- 8 juni, notulen: Gijs  

- 13 juli, notulen: Lonneke 

 

 

 

 


