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1. Opening. 
De notulen van 14-02-2022 worden goedgekeurd. Afwezig zijn: Fieke, Geertje, Ingrid 
 

2. Mededelingen GMR:  

Geen mededelingen vanuit de GMR vanwege afwezigheid Geertje.  

3. Werkverdelingsplan.  
PMR geeft instemming voor de opzet van het werkverdelingsplan.  
 

4. Planning vakantierooster BOV 2022-2023/ studiedagen. 
Opzet vakantierooster wordt besproken.  
Anders dan vorige jaren is er in het begin van het schooljaar een studie-2 daagse voor de 
leerkrachten waar verder gekeken wordt naar de speerpunten die centraal staan in het 
jaarplan.  
Ook de studiedag op 5/6 december 2022 is besproken. Het voorstel is om de studiedag te 
zetten op 6 december ipv 5 december.  
Vakantierooster is bekeken, besproken en goedgekeurd. De definitieve versie zal zsm 
gecommuniceerd  worden met de ouders/verzorgers van school.  

 
5. Evaluatie jaarplan. 

Speerpunt van het komend jaar blijft het thematisch en doelgericht werken. Er is een start 
gemaakt in de verschillende groepen met doelgericht werken en themagericht werken. 
Komend jaar gaan we hier als school ons verder in verdiepen.  
 

6. Uitslag tevredenheidsonderzoek.  
Uitslagen tevredenheidonderzoek zijn besproken.  

 
7. Formatie. 

De eerste stappen zijn gemaakt rondom de formatie. Tijdens de teamvergadering op 10 mei 
wordt duidelijk wie in welk leerteam komt te werken volgend schooljaar en op de studiedag 
van 25 mei hopen we de formatie voor het nieuwe schooljaar rond te hebben.  
 
Nieuws personeel: Nienke, Bouda en Ingrid zij langdurig ziek. Simone is met 
zwangerschapsverlof en Sanne zal in mei met verlof gaan.  
 

8. Koerskaart. 

Komt in een volgend overleg op de agenda.  

9. MR oudergeleding per september 2022 – Cindy - voorzitter en verkiezingen. 
Cindy neemt na dit jaar helaas afscheid van de MR. Er wordt gevraagd wie eventueel het 
voorzitterschap van haar zou willen overnemen. Er is dan ook weer een vacature onder de 
oudergeleding. Cindy zoekt de wervingsbrief van de vorige verkiezingsronde op. Volgende 
vergadering bespreken we de vervolgstappen.  
 

10. Ouderbetrokkenheid. 
Fieke draagt haar taken m.b.t. de werkgroep ouderbetrokkenheid tijdelijk over aan Ineke en 
Marieke i.v.m. haar detachering. Eens in de zoveel weken komt de werkgroep bij elkaar om 
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ouderbetrokkenheid op BoschAkker te bespreken. De informatie uit deze bijeenkomsten 
worden meegenomen om ouderbetrokkenheid. 
Ouderraad: de ouderraad heeft aangegeven graag meer betrokken te worden bij het 
organiseren van de activiteiten op school. De activiteiten op school worden komend jaar 
weer georganiseerd worden door de leerkrachten i.s.m. ouders. Er zal geen eventmanager 
zijn maar iedere leerkracht zal een aandeel hebben in een of meerdere commissies.  
 
Meneer Rick heeft sinds dit jaar meerdere scholen die bij hem naschoolse activiteiten 
afnemen. Er zal met hem gekeken worden wat dit betekent voor het aanbod (planning, 
kosten etc.) op BoschAkker voor komend schooljaar.  
 
 

11. Rondvraag en sluiting. 
Geen rondvraag 
 

Wie? Wat? Wanneer? 

Cindy Brief werving ouders MR aanleveren Voor de volgende 
vergadering op 09-06-2022 

 
 

12. Sluiting van de vergadering 
De eerstvolgende vergadering staat gepland op 09-06-2022.  

 
 


