
 
Notulen 

 
Vergadering medezeggenschapsraad 

Dinsdag 21 september - 20.00 uur – Fysiek De Boemerang 
 
 

Aanwezig: Gert-Jan, Simone, Ruud, Ellen, Pauline, Jolien en Sabine 
 

 Wat 

A Welkom en vaststellen agenda 

B Notulen vorige vergadering (n.v.t.) 

C Terugkoppeling actiepunten (n.v.t.) 

D Ingekomen post: (n.v.t.) 

E 

Nieuws vanuit GMR: 
- Nieuwe school starten in Willemsbuiten, maar deze school heeft nog geen BRIN-

code. Nieuwe ouders moeten een intentie-verklaring invullen zodat deze school 
ook aan een BRIN-code kan komen.  

- Arbeidsmarkt toelage: Slob geeft een toelage voor scholen met leerlingen met 
hogere ondersteuningsbehoeften. Leerkrachten krijgen op die scholen meer 
salaris voor de komende twee jaar. Gaat het een structurele toevoeging op het 
maandelijks salaris zijn (maar dan wennen mensen eraan) of een extra 
toevoeging voor het vakantiesalaris? Nu is er bedacht om het twee keer per jaar 
een toelage geven.  
Er gaat binnen T-primair niet mee geadverteerd worden om hier geen ruchtbaar 
aan te geven.  

- MR wordt door Jolien nog wat meer meegenomen in de ‘waarom’ in het 
financiële plaatje.  

F 

Mededelingen 
- We zijn goed gestart. Leerkrachten zijn in de laatste vakantieweek weer gestart. 

Er is ruimte geweest voor elkaar informeel zien, enkele studiemomenten 
(wereldoriëntatie, rekenen), en het voeren van startgesprekken (3 tot 8) 
Maandag weer gestart. Dit jaar gebruiken om weer te verbinden met ouders. 
2 quarantaine leerlingen. Nog extra instroom (verhuizers).   

- WO: Webinar gehad van één methode (Faqta). Team geeft aan zich nog niet te 
willen vastleggen op de methode, maar het gaat een jaar uitgeprobeerd worden. 
Na de herfstvakantie wordt ermee gestart. Brede thema’s die schoolbreed 
kunnen worden ingezet, maar ook klassikaal. Online methode.  
Jolien heeft zich vrij afzijdig gehouden bij het proces. Belangrijk dat het past bij 
de visie van de school: Samen (thema’s die schoolbreed kunnen worden ingezet) 



- Hybride (wat past bij kind en groep) – Ruimte voor onderzoeken (met een 
leerlijn) 

- Schoolplan/ financiën: Er zijn binnen Xpect primair signalen dat op bepaalde 
scholen de MR minder goed wordt betrokken bij de besluitvoering rondom 
financiën. (MR van De Boemerang herkent zich hier niet in) 
Voorstel: schoolplan opnieuw lezen; balans opmaken om te kijken of we nog op 
de goede weg zijn, zodat er zo nodig aanpassingen gedaan kunnen worden voor 
financiën. Wat is herkenbaar, wat niet?  
Meubilair staat gepland voor vanaf januari 2022, maar er moet nog even goed 
worden nagedacht over welk soort meubilair de voorkeur heeft. Het moet 20 jaar 
meegaan.  

 

1 Corona – stand van zaken op school 
Kinderen hoeven niet meer in quarantaine als er een klasgenoot positief is. Jolien 
geeft aan dat als de situatie zich voordoet (positieve leerling), er dan contact 
opgenomen wordt met de GGD (want er zijn momenteel veel veranderingen). We 
werken natuurlijk wel met de kwetsbaarste doelgroep (namelijk: niet de mogelijkheid 
tot vaccineren). Xpect geeft aan dat scholen voorzichtig moeten omgaan met ouders 
binnen; eerst even school starten.  

2 Schoolgids - wijzigen 
Er zijn een aantal spaties verkeerd (te veel of te weinig).  
Uitleg rondom het ‘beredeneerd aanbod van Engels’: vanuit Beatrix komen er 
studenten om les te geven, waardoor het kwalitatief hoger is.  

3 Update RI&E 
De RI&E is gemaakt. De nieuwe controleur neemt binnenkort contact op met Jolien.  

4 Beschermingsrecht 
Welk taken vindt de MR dusdanig belangrijk om te beschermen? Voor 1 oktober 
moet dit worden vastgezet. 
De taken die er zijn binnen de school, zijn toegelicht.  
Vorig jaar is de rekencoördinator genoemd (want: nieuwe rekenmethode 
implementeren). De kans dat dit van toepassing is, is zeer klein.  
Op later termijn (volgend jaar) kan coördinator WO nog (bij implementatie methode). 
Besluit: alleen beschermingsrecht voor rekencoördinator 

5 Ouderbijdrage 
Er is een financiële reservering gevonden van een vorige directeur met daarin de 
ouderbijdrage uit het verleden die over waren. Er wordt nagedacht over een manier 
om dit extra geld uit te geven: een nieuw klimrek? Extra lesmateriaal voor de klas? 
Geen ouderbijdrage innen?  
Zou iedereen van de MR er eens over willen nadenken.  
 
Voorstel om ouderbijdrage gewoon op 65 euro te houden (overschot uit het potje is 
gebaseerd op verleden, niet op de huidige situatie) 
 
Sabine geeft de voorgestelde wijzigingen t.a.v. de brief van vorig jaar door aan Laura. 

 


