
   

Notulen   

   
Vergadering medezeggenschapsraad   

Dinsdag 7 december - 20.00 uur – Digitaal  
   
   

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:   
- Inspecteur komt vijf scholen een bezoek brengen. Ze komt ook bij De Boemerang. (zie 
mededelingen voor verdere informatie). 
- Astrid Plagmeijer heeft presentatie gehouden over kwaliteit 

- Presentatie gegeven over Xpect Schil 

- Arbeidsmarkt toelage-nieuws, 2x per jaar gaat worden uitgekeerd, iedereen hetzelfde 

percentage 

F   

Mededelingen   
- Bezoek inspectie 

De Boemerang is geselecteerd voor een themaonderzoek door inspectie naar aanleiding 

van geluiden uit het werkveld. Thema’s zijn passend onderwijs en werkdrukbeleving in 

het werkveld. Het wordt opgenomen in een landelijke rapportage. Ze komen kijken naar 

beginnende geletterdheid (groep 3), WO (groep 5) en een leerling met een eigen leerlijn 

(groep 8). Vanwege huidige maatregelen zal het bezoek uitgesteld worden naar een later 

tijdstip. Aangezien het gaat over informatie ten behoeve van een landelijk 

themaonderzoek zal er geen waardeoordeel aan gekoppeld worden voor De Boemerang. 

- Convenant T-Primair (Traverse) 

Het is momenteel niet van toepassing bij ons op school. Mocht dit wel zo zijn dan is het 

convenant van toepassing. Het betreft kinderen die uit huis wonen, daklozenvoorziening.  

- Extra input overgebleven ouderbijdrage 

Nieuw idee: geluidsinstallatie en microfoons vervangen.  

Verzoek vanuit jaarfeesten: Sinterklaas en pietenpakken vervangen. Ze kunnen voor een 

gereduceerd bedrag overgenomen worden bij een bedrijf dat gaat stoppen.  

Eerst even terug naar de werkgroep om een lijst te krijgen van de kosten. Volgende 

vergadering nemen we een besluit. 

   
  



 

1   Corona – Stand van zaken 

Momenteel redelijk rustig. Alle klassen weer op school (groep 5 + 8). Bijna alle 

leerkrachten weer terug. Verder kijken met de dag. Weinig vragen van ouders, behalve 

toen het ‘snottebellenbeleid’ bekend werd.  

Ook 2 bedankmailtjes van ouders.  

Indien individuele quarantaine, krijgen de kinderen geen online les, maar wel werk om 

de doelen thuis te oefenen. 

Bij Sint hebben de kinderen die er niet waren, contact kunnen hebben met de Sint of hun 

klas voor de surprises.  

2   RI & E 

Luchtbehandelingssysteem is gecontroleerd. Luchtkwaliteit is goed op orde. Beleving is 

soms anders. Een nieuw persoon komt de RI&E controleren, maar die zal waarschijnlijk 

pas komen na de huidige maatregelen.  

3   Begroting 

Begroting is gemaakt en goedgekeurd door het bestuur. Voor het eerst is er begroot 

vanuit de plus!  

Elke vier jaar wordt er een begroting gemaakt, in die vier jaar moet de school op 0 staan. 

Er is een positief saldo door de aangevraagde subsidies.  

Er zijn de afgelopen anderhalf jaar veel kosten gemaakt door de vervangingskosten, 

vanwege Corona en/of quarantaine leerkrachten. In nieuwe begroting is er daarom een 

groter bedrag hiervoor opgenomen. 

Jolien licht de nieuwe begroting toe.  

Er is begroot op een negatief salto, vanaf 2023 wordt het een positief saldo.  

Het gaat langs de GMR en de Raad van Toezicht. Er gaan wellicht wel wat dingen 

veranderen binnen Xpect qua financiën.    

Voor MR is het akkoord. 

4   MR schrijft nog een nieuw stukje om voor te stellen. 24 december wordt de volgende 

Boemeratel verstuurd.  

   
Huiswerk:    
 
Voor volgende keer: 

- Input overgebleven ouderbijdrage   
 


