
     

Notulen     

     
Vergadering medezeggenschapsraad     

28-06-2022– 20.00 uur 

     
     

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

     

     Wat     

A     Welkom en vaststellen agenda      

B     Notulen vorige vergadering 

C     Terugkoppeling actiepunten 

D     

Ingekomen post:   
- Mail over verkiezingen 

Er is een mail binnen gekomen over dat de schoolverlatende gezinnen ook een 
stembrief hebben gekregen voor de OMR-verkiezingen. In de procedure moet 
aangepast worden voor een volgende verkiezing dat dit niet meer mogelijk is. 
Halverwege een verkiezingsstrijd is dit natuurlijk niet mogelijk, en het zou ook geen 
betrouwbaar beeld geven.  

E     

Nieuws vanuit GMR:  
- Belonings- en waarderingsregeling directeuren    

Via de GMR wordt de MR gevraagd om een mening te geven over een mogelijke 
belonings- en waarderingsregeling voor directeuren. Een directeur kan deze op drie 
mogelijke manieren ontvangen:  

1. Directeuren kunnen budget aanvragen voor een persoonlijke scholing als 
directeur.  

2. De directeur neemt een extra school erbij, en krijgt hier extra uren voor. (En dus 
ook extra salaris)  

3. De directeur krijgt een tijdelijke bonus bovenop het salaris als zij een opdracht 
krijgen vanuit het bestuurskantoor die de verwachtingen van het huidige 
functieprofiel (D12) overstijgen of op eigen initiatief iets goeds is veranderd 
binnen de school.  

De MR vindt het wringen dat deze beloning bekostigd wordt vanuit de school zelf; dus 
dit gaat ten koste van het overige budget van de school (zoals personeel of materiaal).  
 
De eerste twee manieren worden wel als goed en logisch (normaal) gezien, maar de 
derde manier geeft nog wel ruimte voor discussie. Wat zijn de eisen en waardering om 
zo’n beloning te ontvangen? Het wordt een grijs gebied. Hoort het niet gewoon bij het 
werk?  



Voorzitter van College van Bestuur mag ook op persoonlijke titel een bonus uitkeren, 
waarom is hier een hele verantwoording voor nodig?  
Maar in het bedrijfsleven is het wel mogelijk om een bonus en/of andere secundaire 
voorwaarden te ontvangen, waarom in het onderwijs ook niet?  

F     

Mededelingen 
- Werkdrukgelden 

Er is weinig input vanuit het team geweest, dus de PMR heeft zelf twee voorstellen 
gemaakt. Deze volgen allebei de visie van de Boemerang op het gebied van 
talentontwikkeling (muziek, dans, drama). Het verschil zit in de extra ondersteuning (OA 
uitbreiden) of extra administratietijd (muziek-tijd uitbreiden).  

- Formatie volgend schooljaar 
Er zijn enkele wijzigingen geweest ten opzichte van de formatie die in de vorige 
vergadering werd gedeeld. Er zijn nog gaten, waarbij het lerarentekort zichtbaar wordt. 
Het is nog niet duidelijk hoe deze gaten gedicht gaan worden. 
Wellicht meer bekendheid generen dat De Boemerang vacature-ruimte heeft, in de 
vorm van flyers meegeven aan de kinderen? Jolien neemt dit idee mee.  

     

1     Handle with care 
Als leerlingen thuis in een onveilige situatie hadden gezeten, kwam deze overdracht 
vaak pas later naar school. Kinderen konden de volgende dag in de klas zitten, zonder 
dat de leerkracht wist dat er een eerder moment contact was geweest met 
hulpdiensten/justitie.  
Handle with care is een programma (initiatief vanuit de gemeente) dat de school een 
bericht stuurt als hulpdiensten of justitie de afgelopen 24 uur contact hebben gehad 
met het gezin. In verband met privacy wordt alleen de naam en geboortedatum 
getoond en geen verdere details. Dit geeft de leerkracht echter wel genoeg informatie 
om met de leerling laagdrempelig direct in gesprek te gaan de dag erop of om een 
signalen van afwijkend gedrag te signaleren en hierover daarna eventueel in gesprek te 
gaan of meer nabijheid te bieden. 
Het bericht komt alleen aan bij Karin, die geeft het bericht vervolgens door aan de 
betreffende leerkracht.  

2     Jaarplanning 
Per ongeluk is de jaarplanning al eerder gedeeld met ouders via de app dan dat de MR 
hier naar heeft kunnen kijken. Hier zijn geen reacties op gekomen van ouders. 
De studiedagen zijn verspreid door het jaar gepland. Er zijn weer twee leerling vrije 
weken opgenomen. De vrijdagen voor de vakanties zijn weer halve schooldagen voor 
de kinderen. De MR geeft zijn goedkeuring aan de jaarplanning voor schooljaar 2022-
2023 

3     Voortgang verkiezingen OMR 
Er is ondertussen slechts 10% van de uitgedeelde stembriefjes ingeleverd. Er is nog een 
herinnering gestuurd via de app aan de ouders. 
Vrijdag 1 juli sluit de inlevertermijn en wordt de uitslag bekend gemaakt.  
 
Op 1 juli is vanuit telling van de stemmen vastgesteld dat Rachid Zeriouh volgend jaar 
het stokje over gaat nemen van Ruud de Bot. 

  



4     Beschermingsrecht personeel 
Vooralsnog worden een aantal mogelijke posities beschermd gemaakt:  

- Taal- en leesspecialist (gaat volgend jaar iemand de opleiding voor doen) 
- Gedragsspecialist 
- Rekenspecialist (maar is er nu niet) 
- ICT specialist (zal pas van belang kunnen zijn voor het jaar erop) 

In september wordt gekeken welke twee er het belangrijkst zijn.  

5  Rondvraag: 
- Hoe staat het met de parkeercontroles?  

Die zijn nu twee of drie keer geweest. Het valt op dat als het regent er wel weer 
veel buiten de aangegeven plekken wordt geparkeerd. Jolien heeft gevraagd of 
er ook een keer gehandhaafd kan worden tijdens de regen.  

- In een eerder overleg is de brief van een vader besproken met een vraag over 
de NPO-gelden. Vanuit school is er geprobeerd contact met hem op te nemen, 
maar dit wordt vervolgd.  

- De ouder die namens De Boemerang zitting neemt in de GMR is gecontacteerd 
met vraag of diegene graag fysiek aanwezig zou willen zijn bij de vergaderingen. 

- Er wordt gesproken over het persbericht wat onlangs is uitgegaan waarin wordt 
aangegeven dat er een mogelijke fusie aankomt tussen de kinderopvang en het 
onderwijs. Doel: een doorgaande lijn creëren van 0 tot 14 jaar.  
Het wordt wel gezien als een spannende stap: de stichting (KO en PO) wordt wel 
een stuk groter. Het gaat om veel geld! Het voordeel zou zijn dat er meer regie 
komt over inhoud en dat elke leerling de beste onderwijskansen zou krijgen.  

     
Huiswerk:      
  

Voor volgende keer:   
   
  
 


