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1. Opening. 
De notulen van 19-04-2022 worden goedgekeurd.  
Afwezig: Ingrid 
 

2. Mededelingen GMR:  

Het CAO akkoord is besproken. De kloof tussen PO en VO wordt gedicht. In juni zal dit 
merkbaar zijn in het salaris. Oude functieschaap LB is nu L11. L11 is een functie waar 
bepaalde eisen aan zitten. Directeuren gaan hierover het gesprek aan met het personeel.  
Medewerkertevredenheidsonderzoek kort toegelicht. Geen bijzonderheden. 
Functiebouwhuis is weer besproken. De leraarondersteuner is toegevoegd. Deze staat tussen 
de onderwijsassistent en de leerkracht, heeft dus wat meer bevoegdheden.  
Functies toegevoegd aan stafbureau.  
Gemeente heeft ook NPO gelden die besteed kunnen worden. €22,43 per kind.  
Evaluatie NPO gelden.  

3. Jaarplan 2022-2023 
Een aantal actiepunten waar dit schooljaar mee gestart is, zal komend schooljaar doorlopen.  
De streefbeelden zijn aandachtspunten die gedurende de hele schoolplanperiode doorlopen.  
Miranda ligt de verschillende aandachtspunten toe. 
De KD punten zijn actiepunten vanuit de NPO gelden. IB’ers hebben de Bikkeltraining 
gedaan. Ludios blijft ingezet worden in de pauzes.  
Vakdocent bewegingsonderwijs: komend schooljaar voor alle groepen 2x per week.  
Vakdocent muziek: naast de muzieklessen, geeft Hetty schrijfdans bij de kleuters.  
Met ingang van het nieuwe schooljaar starten met Mijn rapportfolio: online rapportfolio. Het 
format kan schooleigen gemaakt worden. De studietweedaagse zal o.a. besteed worden aan 
een knoppencursus behorende bij Mijn Rapportfolio.  
 

4. Schoolgids 2022-2023 
Miranda heeft de nieuwe schoolgids gedeeld. Verzoek om deze door te nemen en op- of 
aanmerkingen te mailen naar haar.   

 
5. Formatie 2022-2023 

Fulltime leerkrachten zoveel mogelijk voor een basisgroep. 
Komend schooljaar zijn er 3 LIO’ers.   
Mede door de LIO stagiares, zij-instromers, deeltijders en onderwijsassistenten is het plaatje 
nu redelijk rond.  
 

6. Uitslag eind CITO 
Score BoschAkker is 530, onder het landelijk gemiddelde (534). Is jammer, maar was te 
verwachten. Er zijn weinig heroverwegingen geweest, wat betekent dat er goed is 
geadviseerd door school.  

 
7. Werkgroep ouderbetrokkenheid 

Marieke heeft samen met Ineke de taak van Fieke tijdelijk overgenomen. Communicatie is 
het speerpunt voor de komende tijd. Hoe kunnen we ouders meer de school binnen halen? 
Komend schooljaar richten op visievorming. Korein is betrokken. Ouders zijn actief betrokken 
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in de werkgroep. Het mag meer van ons samen worden; hoe kunnen we de 
verantwoordelijkheid voor deze werkgroep meer samen dragen.  
 

8. Werkverdelingsplan 
Werkgroep (o.l.v. Ruud) heeft alles wat te maken heeft met werkdrukvermindering met het 
team opgepakt. “Een werkstuk van collega’s voor collega’s”. Samen is gekeken naar de 
wensen wat betreft vergaderingen, studiedagen e.d. Is nog in ontwikkeling. Uit 
werkdrukgelden wordt o.a. betaald: vakleerkrachten gym en muziek, TSO en extra middelen 
naar behoefte van het team.  
 

9. MR oudergeleding – nieuwe leden personeel MR 

Volgende week wordt de vacature uitgezet via de mail, app en op papier. 

Esther heeft een opzet gemaakt voor de vacature. Cindy zal deze bekijken en waar nodig 

aanpassen en naar Marieke mailen.  

Tot 24 juni kan gereageerd worden.  

 
10. Rondvraag en sluiting 

Geen rondvraag 
 

Wie? Wat? Wanneer? 

Cindy Vacature ouder MR Week 24 

 Wie wordt de nieuwe voorzitter van de MR?   

 
 

11. Sluiting van de vergadering 
De eerstvolgende vergadering staat gepland op 14-07-2022.  

 
 

 

 

 


