Notulen
Vergadering medezeggenschapsraad
Dinsdag 24 september - 20.00 uur - Rijperkerkstraat 2
Aanwezig: Ruud – Frank – Chrissy - Renée – Pauline – Anne – Karlijn (Jolien vanaf punt F.)
A Welkom en vaststellen agenda
De MR-ouders maken vanaf nu op toerbeurt een kort verslagje van de vergadering voor in
de Boemeratel. Er komt in te staan wat we hebben besproken en wat gaan we de volgende
vergadering gaan bespreken.
B Notulen vorige vergadering
n.v.t.
C Terugkoppeling actiepunten
n.v.t.
D Ingekomen post
In het MR-blad stond de mogelijkheid voor MR-cursussen. Wie geïnteresseerd is, kan bij
Pauline het blad vragen om na te lezen wat er in de cursus aangeboden wordt en via
Pauline/Anne aanmelden.
E Nieuws vanuit GMR
Besproken op 17 september
- Carin Zandbergen gaf aan dat dit schooljaar de doorgaande lijn kinderopvang – po –
vo een speerpunt is. Ook gaf ze aan dat de menselijkheid van personeel van enorm
belang is (en niet alleen hoge opbrengsten)
- Fusie Xpect Primair met SKOTZO. De GMR heeft gestemd en de fusie akkoord
bevonden. Over 1 jaar willen we evalueren. Hebben we bereikt wat we willen
bereiken met deze fusie?
- Schooljaar 2018-2019 is geëvalueerd en er is vooruitgekeken naar komend jaar. O.a.
de GMR met deelname MR-leden was positief. Dit jaar willen we dat opnieuw
faciliteren. Dit jaar komt op de agenda: implementatie koersplan op de scholen,
betrekken van de ouders (communicatie) en de inzet van de werkdrukgelden.
- De cursus MR zal worden uitgezet voor de GMR. Er komt een basis – gevorderden en
financiën-cursus. Wie wil aan één of meerdere cursussen deelnemen?
- 11 Maart is er een beleidsrijke avond, georganiseerd door de GMR.
F Mededelingen
Bewustwording communicatie
Aan de start van het nieuwe schooljaar is het goed als we onszelf er weer bewust van zijn
wat onze rol binnen de school kan zijn als het gaat om communicatie.

Vergroening schoolplein.
Jolien is in gesprek met Reeshof en Co. Deze mensen willen ons graag ondersteunen bij het
(onderhouden van) het groene schoolplein. Er is een gesprek geweest met de kinderraad,
leerkrachten en ouders (via ‘op de koffie bij’) over hoe het schoolplein er idealiter uit mag
zien. Bij alle gesprekken kwamen dezelfde dingen terug.
Het doel is: voor de zomer is het groene schoolplein grotendeels gerealiseerd.
Opknappen gebouwen
Nu het gebouw 15 jaar oud is, is ook het gebouw toe aan vernieuwing.
Kinderstad wordt eerst vernieuwd. De school gaat daarin mee. Onder andere de
klimaatbeheersing wordt vervangen. In de herfstvakantie krijgen de lokalen een opfrisbeurt.
Ouderbijdrage
Chrissy heeft bij andere scholen gekeken hoe de ouderbijdrage is opgesteld. De Boemerang
zit mooi in de middenmoot wat betreft het bedrag.
Sommige scholen hebben geen overblijven op school en daardoor een lagere ouderbijdrage.
Andere scholen hebben schoolreis en ouderbijdrage apart gehouden.
Chrissy kijkt bij andere scholen hoe de ouderbrief over de ouderbijdrage is opgesteld en
neemt deze ideeën mee naar de volgende vergadering.
Onze brief van vorig schooljaar deelt Pauline met ons. Volgende vergadering zullen we ons
buigen over de brief.
1 Schoolgids
We hebben de schoolgids bekeken. Een paar kleine puntjes hebben we aangedragen. Deze
wijzigingen worden doorgegeven.
Een tip is een e-mailadres toevoegen voor de vertrouwenscontactpersoon, zodat die ook te
vinden is voor ouders.
2 School ondersteuningsprofiel
In dit profiel geven we aan wat wij in ondersteuning kunnen bieden op onze school en wat
niet. Dit schooljaar moesten we vanuit het samenwerkingsverband plein013 opnieuw
aangeven wat onze school kan bieden aan kinderen.
We kijken op 5 domeinen (IVO-velden): Expertise – Ruimtelijke omgeving – Aandacht en tijd
– samenwerken met andere instanties – onderwijsmaterialen.
In de binnenste ring staat de basisondersteuning. De middelste en buitenste ring geven aan
welke extra en excellente ondersteuning wij kunnen bieden.
In de toekomst wil de Boemerang samen met de Sporckt, Bibit en Meander het
ondersteuningsprofiel opzetten. Dit wordt dan een wijkgericht ondersteuningsprofiel (WOP)
3 Schoolplan
De eerste versie van het schoolplan is gedeeld. Dit plan loopt van 2019 t/m 2023 en geeft
aan waar de school de komende jaren aan gaat werken en waar we willen staan in 2023.
Jolien licht toe wat er in dit schoolplan staan.
Wij lezen het schoolplan kritisch door en geven de op- en aanmerkingen voor het einde van
de vakantie terug aan Jolien. In oktober gaan we hierover opnieuw in gesprek.

4 Traject onderwijstijden
Er is op 9 september overleg geweest met de werkgroep onderwijstijden. Daaruit kwamen
veel fijne ideeën over hoe we ouders gaan informeren en hoe het tijdspad kan zijn.
Vanuit deze input, hebben wij onderstaande tijdspad en punten besproken.
Tijdspad:
In de week van 4 november wordt een informatiebrief met FAQ (meest gestelde vragen met
bijbehorende antwoorden) gestuurd naar alle ouders.
Op dinsdag 12 november en donderdag 14 november worden ouderavonden gehouden.
Kinderstad sluit op dinsdag 12 november aan. Dit communiceren we vooraf.
Stemmen kan tijdens de gespreksweek van 18-21 november.
Op vrijdagmiddag 22 november worden de stemmen geteld door: 1 ouder MR-lid, 1
leerkracht MR-lid en 1 lid ouderadviesgroep. Dit wordt opgenomen.
In de MR-vergadering van 26 november wordt de stemming besproken en een advies voor
de directeur gevormd.
Vóór 1 december worden ouders per brief ingelicht welke onderwijstijden gaan gelden vanaf
schooljaar 2020-2021.
De 2 opties op het stembiljet worden:
- Huidige tijden behouden
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30uur, woensdagmiddag
8.30 tot 12.30 uur.
De minimale opkomst voor de geldigheid van deze stemming is: 60%
Minimale meerderheid voor één van de twee opties is: 60%
De overige input van de onderwijsadviesgroep wordt meegenomen in de informatiebrief
met FAQ aan de ouders.
5 Functiebescherming
Wij mogen aangeven welke functies wij willen beschermen (mocht de school krimpen en er
leerkrachten naar een andere school moeten).
Welke expertise willen wij bescherming geven om niet af te vloeien van onze school?
ICT-er en rekencoördinator zijn voor komend schooljaar beschermd.

