
Notulen MR 
Dinsdag 31 oktober 20.00 uur 
Aanwezig: Pauline, Frank, Sabine, Anne, Iris, Ellen, Jolien 
 
Welkom en vaststellen agenda 
Voortaan zullen GMR en BVL (verkeer) een vast agendaonderdeel zijn 
 
Notulen vorige vergadering 
Notulen zijn aangepast en op de website geplaatst.  
Afspraak is dat wij binnen een week feedback geven op de notulen, daarna worden ze vastgesteld en 
geplaatst op de website.  
 
Ingekomen post 
Er is een vraag binnen gekomen om op te geven voor een MR cursusavond. Frank wil graag de 
basiscursus doen, Pauline, Anne en Sabine graag de verdiepingscursus.  
 
GMR 
Er zijn 2 groepen geformeerd die hebben gesproken over 2 thema's; educatief partnerschap en 21e 
eeuws leren. Educatief partnerschap zijn we op de Boemerang druk mee bezig, 21e eeuws leren is geen 
speerpunt van de Boemerang, maar hier wordt wel aandacht aan besteed. Dit schooljaar is de 
Boemerang bezig met het op orde brengen van de basis. Week van de mediawijsheid doen we op school 
niets mee. Misschien is dat voor volgend schooljaar een goed idee.  
 
Kennismaking Jolien Kock, nieuwe directrice 
Belangrijk: 

 Balans werk-privé is belangrijk 

 School is onderdeel van de wijk; moet middelpunt worden 

 Visie van school moet duidelijker worden en van daaruit zal worden gehandeld (dit schooljaar!) 

 Oog voor processen binnen teamverandering 
Wat verwacht Jolien van de MR? 

 Klankbord; feedback geven over stukken 

 Monitoren van de ontwikkeling van de visie 

 Communicatie Jolien-MR: agenda en notulen mailen, niet iedere vergadering aanwezig (alleen 
als het nodig is) vooroverleg met MR-ouder gaan we uitproberen 

Communicatie blijft voor MR een rode draad. Er zijn veel initiatieve gestart vorige schooljaar, maar zijn 
deze allemaal effectief? Bereiken we het beoogde doel? Gebruikte termen zijn vaak sterk wisselend en/ 
of verwarrend. Veel zaken blijven lang in de pilot-fase (uitproberen, iedereen doet het anders), zoals 
portfolio's, samen-in-gesprek, kijk-ochtenden, ouder-meedenk-avonden, …). Er is behoefte aan 
uniformiteit mbt communicatie naar ouders. Mbt didactiek is er wel meer uniformiteit.  
 
Benoemen voorzitter, secretaris MR 
Pauline is voorzitter en maakt een week van tevoren de agenda, Ellen maakt de notulen, Sabine schrijft 
elke keer een kort stukje voor in de Boemeratel.  
 
  



Evaluatie ouder-verkiezingen MR 
Ervaring van de kandidaten (Frank en Ellen); nu was er meer mailverkeer, communicatie over de 
afronding van de eerste verkiezingen was niet geheel duidelijk. Communicatie mbt de stembrieven was 
de tweede ronde veel beter. Het aantal kruisjes dat gezet mag worden op een stembrief is een lastig 
punt. Nu hebben we afgesproken in het reglement dat iedere stembrief 1 of 2 kruisjes moet staan. Een 
andere optie is per stembrief 1 kruis. Iris zoekt voor de volgende keer uit wat een goede manier van 
stemmen is. 
 
Vaststellen ouderbijdrage schooljaar 17-18 
Vorig jaar was de ouderbijdrage 65 euro. Dit willen we handhaven. Deze ouderbijdrage is vrijwillig; 
wordt er niet betaald, dan mag de leerling niet mee op schoolreis. De MR gaat hiermee akkoord. 
Bijdrage voor kamp van groep 8 (65 euro) is los van de ouderbijdrage. Groep 8 krijgt een aantal extra's 
(eindfeest), voorstel van Corné is om de kampbijdrage voor groep 8 leerlingen met 5 euro te verhogen 
naar €70,- , zodat ook het eindfeest hieruit betaald kan worden. Wij willen als MR graag eerst meer 
informatie over de begroting e.d. voordat we hierover een uitspraak willen doen. 
Pauline gaat in gesprek Jolien over deze punten. Bovendien willen we weten waar het (extra) groep 8 
geld aan besteed wordt.  
 
Input vanuit eindgesprek Corné 
Een samenvatting van de input is in een apart document verwerkt en op de OneDrive geplaatst. 
 
Rondvraag 

 BVL; dit is een onderwerp dat iedere keer in de MR besproken moet worden. Er zijn zaken waar 
de MR de goedkeuring aan moet geven. Bijvoorbeeld een groene kaart waarop staat waaraan 
ouders zich moeten hebben bij uitstapjes.  

 Studiedagen worden vastgesteld samen met de MR. Er bestaat twijfel of dat er In de eerste 3 
weken van het schooljaar een studiedag mag plaatsvinden. Dit gaan we verder uitzoeken. 

 Wanneer een ouder-MR-lid afscheid neemt, krijgt hij/ zij iets om te bedanken voor de bijdrage. 
Een leerkracht-MR-lid heeft de MR in de normjaartaak en krijgt dit niet.  

 
Actiepunten:  

 Pauline geeft door welke MR-leden de MR-cursus willen volgen.  

 Iris doet het eerste vooroverleg, Frank het tweede, Ellen de derde. We maken zelf een afspraak.   

 Iris zoekt voor de volgende keer stemmen uit wat een goede manier van stemmen is.  

 Pauline gaat in gesprek met Jolien over de groep 8 bijdrage.  

 Anne bespreekt met Inge de communicatie mbt de klankbordgroepen 

 Iris bespreekt met Jolien het gebrek aan terugkoppeling bij punten die worden aangegeven 

 Frank zoekt de wet op waarin regelgeving studiedagen wordt beschreven 

 Anne koopt een bos bloemen om Monique te bedanken voor haar bijdrage.  


