
Notulen medezeggenschapsraad NBS Boeimeer 
Dinsdag 18-1-2022, 19:30 - 20:30  
 
 
Aanwezig: Bas, Lonneke, Marieke, Gijs, Renske en Jan 
Afwezig:- - 
Notulen: Jan  

 

1. Opening / definitieve vaststelling agenda/goedkeuren concept notulen 16 

november 2021 

De notulen van 16-11 is vastgesteld. Lonneke vult het punt “nieuwe strategische 

koers SNB” aan.  

 

Margriet kan niet aansluiten in de avond. We plannen een extra moment om samen 

met haar een aantal vooraf geformuleerde vragen door te nemen.  Jan zal Margriet 

en Silvie (vanuit haar GMR rol) uitnodigen voor woensdag 2 februari om 14 uur. De 

uitnodiging voor het overleg zal door Jan worden verstuurd via Teams.  

 

2. Binnengekomen post: 

Geen post 

 

3. Kort bijpraten: schoolontwikkelingen/studiemiddag 

Op 19 januari is er een studiemiddag met het team. We gaan naar onze 

schoolleverancier Reinders. Er zal in vier subgroepen worden gewerkt aan de 

volgende thema’s:  

-Nieuwe methode voor aardrijkskunde 

-Nieuwe methode voor rekenen.  

-Inrichting voor de huishoek groepen 1/2.  

-Aanpassing werkpleinen met het doel om er een meer bruikbare werkruimtes van te 

maken.  

  

4. Nieuwe strategische koers stichting Nutsscholen: studie ‘tweedaagse’   

De tweedaagse is bedoeld voor alle leden van de managementteams binnen de 

stichting. Daar worden de eerste stappen in de strategische koers bepaald. Het 

programma is aangepast naar een online programma.  

 

5. Onderwijs en coronamaatregelen: zijn er aandachtspunten? 

Het is een uitdaging om de groepen bemand te krijgen. Er is een groep die een aantal 

dagen thuis heeft gewerkt omdat de leerkracht in quarantaine zat. Het is voor de 

ouders fijn als de begintijd van het online werken wordt aangepast. Het is lastig een 

kind naar school te brengen en thuis op tijd in te loggen voor de online les.  

   

6. Katern opbrengsten: kennismaking met en in gesprek over het document 

We nemen de beschouwing van de eindopbrengsten door van schooljaar 20-21. We 



hebben stilgestaan bij de schoolnormen. Die zijn op sommige gebieden te laag ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde. Hoe gaan we de normen/ambities aanpassen? 

Het is de wens om dit samen met het team te bespreken om meer betrokkenheid te 

creëren. We kunnen dan samen onze nieuwe schoolnormen vaststellen. 

 

We bepreken de communicatie over het delen van dit document. Het is wenselijk om 

eerst op schoolniveau de opbrengsten te bekijken/bespreken voor het op 

stichtingsniveau in de GMR wordt gedeeld.   

 

De beschreven interventies kunnen intensief zijn. Er wordt op stichtingsniveau 

samengewerkt en meegedacht om dit te realiseren. 

  

Het schooladvies komt in het schooljaar 20-21 meer overeen met de eindtoets.   

 

7. Volgens jaarplanning: geen bijzonderheden 

 

8. Vergroenen, aanpassingen schoolplein: update proces. 

Er is akkoord gegeven om de werkzaamheden te starten. Het bedrijf Dolmans 

landscaping zal de werkzaamheden uit gaan voeren. Er wordt op dit moment gewerkt 

aan de planning.  

Er is één boom aan de kant van de Mark die minder gezond oogt. Breedsaam heeft 

een specialist om advies gevraagd. De boom zal worden gekruind.  

Om de bomen komen vlonders. Er moet vanuit veiligheid voldoende afstand zijn 

tussen hek en vlonders. Er is aan de gemeente gevraagd of hek een deel verplaatst 

mag worden om de ruimte te creëren. De gemeente wil pas een oordeel geven als ze 

het rapport over de bomen hebben ingezien.  

De leerlingen zijn nog niet op de hoogte van de ontwikkelingen. De leerlingenraad 

kan worden betrokken om de kinderen te voorzien van de laatste ontwikkelingen. 

 

9. Rondvraag 

Bas: De bekostiging van scholen wordt aangepast. Is er bekend welk (negatieve) 

effect dit heeft? Dat is niet bekend.  

 

Lonneke: Hoe zit het met de communicatie vanuit het MT? Er is laatst een mail 

gestuurd vanuit Oda. Dat kan verwarrend overkomen. Gijs en Jan nemen het mee in 

de werkbespreking van het MT.  

 

Gijs: Hoe wordt de manier van vergaderen ervaren? Het zou fijn zijn als Silvie aansluit 

vanuit haar GMR rol. De samenwerking gaat prima en is open van karakter.  

 

Marieke: De rol van MR en GMR lid is niet duidelijk voor de ouders van de school. 

Hoe kunnen we de MR en de GMR goed wegzetten? Dit zal de volgende GMR en MR 

vergadering worden besproken.  



Actielijst  

Wat datum wie status 

Notulen en vergaderdata op de 
website zetten 

Na goedkeuring in 
vergadering. 

Jan permanent 

Doorspelen vragen uit de 
klankbordgroep naar de 
teamvergadering. 

Schooljaar 2021-2022 Gijs & Jan actief 

Margriet en Silvie uitnodigen 2 
februari 

 Jan actief 

Klankbordgroep bijeenkomst 
organiseren  

Voorjaar 2022 Lonneke  

 

Resterende vergaderdata: 

- 15 februari, notulen: Lonneke 

- 12 april, notulen: Renske 

- 7 juni, notulen: Gijs 

- 19 juli, notulen; Bas 

 

 

 

 


