
AGENDA MR 26-09-2017 
Aanwezig: Sabine, Pauline, Iris, Anne, Natja, Ellen, Bart-Jan (iets later) 
 
Notulen vorige vergadering  
Goedgekeurd en staan op de website 
 
Ingekomen post  
Iris is benaderd door een ouder met een vraag over de plusklas. Hij heeft Bart-Jan via de mail hierover 
benaderd. Zijn zoon heeft uitdaging nodig, maar zit niet in de plusklas. Iris heeft hem geadviseerd 
contact op te nemen met de huidige leerkracht.  
Er zijn procedures en criteria voordat leerling in de plusgroep geplaatst kan worden. Hiervoor moet de 
leerkracht in overleg met de intern begeleider. Er zijn criteria opgesteld, aan 2 van de 3 criteria moet 
worden voldaan. Uiteindelijk beslist de intern begeleider.  
Binnenkort zullen de criteria op de website openbaar worden gesteld, evenals andere procedures.  
Bart-Jan geeft aan dat Corné graag nog samen met de MR wil terugblikken op zijn periode op de 
Boemerang. Dit is echter de laatste vergadering voordat hij weg gaat. Misschien dat het overdag een 
keer kan? Bart-Jan zal Corné vragen een aantal data met ons via de mail te communiceren.  
We spreken af dat wij mails die worden gestuurd aan één van de MR-leden opslaan in de OneDrive van 
de MR zullen opslaan.  
 
GMR -verkiezingen 
Ellen heeft nagevraagd bij de GMR of je lid moet zijn van de MR om lid te worden van de GMR. Dit blijkt 
sinds enkele jaren niet meer nodig te zijn. Ellen besluit zich aan te sluiten van de GMR.  
 
MR-verkiezingen  
Er zijn al veel stembriefjes in de brievenbus gevonden! Fijn dat er zoveel mensen al meteen stemmen.  
Alle stembrieven die uit de brievenbus gehaald worden, worden bewaard in de kluis. Tot vrijdag 6 
oktober kan worden gestemd, die middag zullen de stemmen worden geteld.  
 
Schoolgids  
We hebben de schoolgids kritisch doorgenomen. Onze aanbevelingen hebben we doorgegeven aan 
Laura en Corné. 
 
Nieuwe conciërge  
Cas mag blijven na zijn proeftijd. Hier is zowel Cas als het team erg blij mee.  
Voordat hij bij de Boemerang kwam, was Cas functioneel beheerder van De Grote Beemd.  
Het zou fijn zijn als Cas zich voorstelt aan alle kinderen. Een interview door de Kaboem is ook een goed 
idee. Iris mailt Laura, Anne vraag het aan Corné.  
 
 

  



Vergaderdata 2017-2018 

26 september 
31 oktober 
28 november 
9 januari 
6 februari 
6 maart 
3 april   
 22 mei 
12 juni 
Pauline zorgt dat de data op de website komen 
 
Jaarverslag 
Anne heeft dit gemaakt en verandert nav onze feedback. Het jaarverslag wordt op de website geplaatst.  
 
w.v.t.t.k. 
Het valt Iris op dat veel leerkrachten in hun mondelinge en schriftelijke communicatie veel taalfouten 
maken. Op welke manier wordt dit belangrijk gevonden en wordt hier op gelet? Leerkrachten moeten 
aan de kinderen het goede voorbeeld geven. Het zou fijn zijn als hier meer op gelet wordt. Inge vd Berg 
gaat over communicatie, Iris bespreekt het met haar.  
 
Voor de volgende vergadering zullen we de nieuwe directrice uitnodigen. Pauline regelt dit.  
 
We nemen afscheid van Bart-Jan en Natja.  
Pauline zal de agenda maken voor de volgende vergadering. Hier zullen ook de nieuwe leden bij zijn. 
Tijdens die vergadering beslissen we wie de nieuwe voorzitter was.  
 


