Notulen
Vergadering medezeggenschapsraad
24 mei 2022 – 20.00 uur
Aanwezig: Pauline, Sabine, Ellen, Ruud
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Welkom en vaststellen agenda
Notulen vorige vergadering (nvt)
Terugkoppeling actiepunten (nvt)
Ingekomen post (nvt)
- Brief van de minister: In de GMR is besproken dat niet op alle scholen de
besteding van de NPO-gelden wordt toegelicht aan de MR. Dit is wel
gebeurd op De Boemerang. Er wordt besproken of er de behoefte is dat
dit opnieuw wordt toegelicht, maar deze is er momenteel niet.
- Er is een brief van een ouder binnengekomen met de vraag om
duidelijkheid te krijgen waar de NPO-gelden aan worden uitgegeven. Ook
werd de vraag gesteld of het mogelijk is dat de school buitenschoolse
bijlessen gaat faciliteren/bekostigen.
Er wordt niet de meerwaarde ingezien om het bedrag per leerling in te
zetten/inzichtelijk te maken. Op de manier zoals De Boemerang het nu
doet, zijn de NPO-gelden beschikbaar voor alle leerlingen.
Er is al besloten hoe het geld verdeeld gaat worden. De MR is wel nog
benieuwd hoe de school die genoemd wordt in de brief de individuele
besteding van de NPO gelden heeft kunnen besteden.
- A4D: Voor de organisatie van de Avondvierdaagse zijn er op vrijdag
momenteel geen leerkrachten beschikbaar om de medailles uit te reiken.
Dit zouden de ouders van de MR op kunnen pakken, maar wellicht zijn er
ook nog andere enthousiaste ouders die het leuk zouden vinden om dit te
doen.
Er wordt een bericht op de schoolapp geplaatst met deze vraag.
Nieuws vanuit GMR:
- Statuten: Er hoeven geen nieuwe statuten gemaakt te worden, de GMR
heeft alle huidige statuten goedgekeurd.
- Notulen: Vanaf nu mogen er geen concrete namen meer in de notulen.
- Mobiliteit: Het mobiliteitsproces is voorbij. Er zijn 5 vacatures niet gevuld
binnen Xpect Primair. Hier zijn externe vacatures voor uitgezet.
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Ouderbetrokkenheid: De GMR heeft een lezing gevolgd over de
verschillende thema’s rondom ouderbetrokkenheid. Dit was erg helpend
in de benadering van het onderwerp ouderbetrokkenheid, zowel voor
leerkrachten als ouders. Er wordt de mogelijkheid geopperd om de
spreker ook uit te nodigen op een studiemiddag van De Boemerang; er is
immers nog scholingsbudget vanuit de MR. De OMR zou hier dan ook bij
aan kunnen sluiten. Dit voorstel wordt aangenomen.
Mededelingen
- Toetsing van RI&E: Dit wordt morgen opnieuw gecontroleerd.
- Faqta: Het afgelopen jaar is er de methode ‘Faqta’ uitgeprobeerd. Het
team geeft aan dat het hen goed bevalt, en dat ze er graag mee door
zouden willen gaan. Het past bij de visie van de school. Wel zijn er nog
kleine aanpassingen in nodig.
- Heidag: Binnenkort gaat het MT en de leerteamleiders weer op ‘Heidag’
om het nieuwe schooljaar (2022-2023) te plannen en in te richten. Zijn er
nog aanpassingen nodig? Er wordt geopperd om het etentje te
verplaatsen van eind van het jaar, naar begin van het jaar. Zo kan er (met
nieuwe ouders) een band worden opgebouwd.
Handle with care
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Formatie en mobiliteit 2022-2023
Deze is gedeeld met de OMR.
Voortgang verkiezingen OMR en PMR
PMR: Er heeft zich een nieuw teamlid beschikbaar gesteld voor de PMR.
OMR: Er zijn twee aanmeldingen voor de OMR voor komend schooljaar. De
brief voor het aanmelden is eruit gegaan.
Er is een datum geprikt voor een etentje met de leden van de MR.

Lopende actiepunten:
Input vooraf:
Voor volgende keer:

