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MR vergadering 
Datum dinsdag 13 juli 2021 

Tijd 19:30 uur - 21:45 uur 

Aanwezig OR: Marieke Vesters (vz); Bas Gerwen 

PR: Gijs Boeren; Jan Croonen; Renske de Vaan 

Directie: Oda Peeters 

 
Notulist Lonneke Pompe 

 

Notulen vorige vergadering 

Vast gesteld 

 

Functionaliteit MR 

OR heeft aangekaart dat er in de afgelopen jaren weinig inhoudelijk is gesproken over het 

onderwijs. Daarnaast wordt er weinig ruimte gevoeld voor discussie. Zodoende met elkaar 

nieuwe afspraken gemaakt voor komend jaar: 

• Agenda wordt opgesteld door OR en aangevuld door PR 

• Oda sluit later aan, voor openstaande vragen n.a.v. voorbespreking agenda 

 

GMR 

NPO voorstellen van alle Nutsscholen zijn besproken. Per school zijn er verschillen in keuzes 

op schoolniveau. Bestuur is aangesloten bij dit overleg, ze hebben het vertrouwen uitgesproken 

over de verschillende keuzes. 

 

NPO 

Voorstel van Boeimeer is doorgenomen, n.a.v. voorstel zijn diverse vragen beantwoord en is 

MR akkoord gegaan. Via mail zullen ouders inhoudelijk geïnformeerd worden. 

 

Urentabel 

N.a.v. de urentabel zijn vragen beantwoord en is MR akkoord gegaan. 

 

Schoolgids 

Overleg om in de schoolgids ook informatie over thuisonderwijs op te nemen, omdat COVID 

nog niet voorbij zal zijn. Als maatregelen nodig zijn begin schooljaar, zal Oda ouders per mail 

informeren.  

Overleg gevoerd hoe protocollen en inside info te delen met ouders. Voor nu in de gids duidelijk 

verwijzen bij wie informatie op school te halen is. In de toekomst zal de schoolgids iets anders 

samengesteld worden. Op- en aanmerkingen tekstueel en inhoudelijk worden per mail aan Oda 

gestuurd. Oda past gids aan en dan zal deze gepubliceerd worden. 

 

Klankbordgroep 

N.a.v. de bijeenkomst dit jaar is er een levend document opgesteld, dat via de website gelezen 

kan worden. Ouders kunnen zo up-to-date blijven wat er al is opgepakt. Aantal punten van de 

afgelopen twee jaar is al verwezenlijkt, hetzij gedurende het schooljaar, hetzij via het NPO plan.  

 

Schoolplein 

Neelke Goosens komt woensdag 14 juli de leerlingenraad informeren over het conceptplan dat 

ze nu heeft opgesteld. Leerlingenraad zal vervolgens bij alle klassen het plan presenteren. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nbsboeimeer.nl%2F&psig=AOvVaw2YneDCrhVWnQBr9K9ERz_D&ust=1581668151247000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDwypWLzucCFQAAAAAdAAAAABAD
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Vanuit iedere klas zal er een tip en een top worden verzameld. Deze informatie wordt weer 

teruggeven aan Neelke.  

 

Verkeerswerkgroep 
De verkeerswerkgroep is inmiddels al diverse malen bijeengekomen. In deze overleggen zijn de 
processen in kaart gebracht en is er probleem oplossend gedacht. Vervolgens is informatie 
gedeeld met Gijs, zodat dit via de nieuwsbrief gedeeld kon worden met ouders. Zo ook is er 
gesproken met de gemeente. Een bezoek vanuit de gemeente aan nbs Boeimeer volgt 
komende week.  
 
Data volgend overleg 

• 12 oktober 2021 

• 16 november 2021 

• 11 januari 2022 

• 22 februari 2022 

• 12 april 2022 

• 07 juni 2022 

• 19 juli 2022 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nbsboeimeer.nl%2F&psig=AOvVaw2YneDCrhVWnQBr9K9ERz_D&ust=1581668151247000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDwypWLzucCFQAAAAAdAAAAABAD

