
MR OBS De Boogerd, Maurik

betreft: Notulen
datum: 07-11-2022
plaats: Online
aanvang: 19.00 uur
aanwezig: Loes, Joeri, Marieta, Netty, Linda

1. Welkom en vaststellen agenda.
Loes geeft aan 2 punten te hebben voor de agenda. Marieta heeft wat korte punten.

2. Goedkeuren notulen van 12-09-2022
Goedgekeurd.

3. Punten vanuit Marieta:
- Personeel:

Het verzuim ligt momenteel hoog. Er zijn wat leerkrachten afwezig (geweest),
waardoor er veel vraag naar inval is. Helaas is er niet altijd inval te krijgen.
We proberen waar mogelijk intern te schuiven om de bezetting rond te krijgen.
Verder heeft Maartje aangegeven tot eind schooljaar in groep 4 te blijven.

- Goed worden, goed blijven:
Vanuit de PO-raad krijgen wij begeleiding. De eerste analyse is gedaan, waarbij de
eerste observaties zijn dat we werken met een team wat hard werkt en er samen
voor gaat. Er staat al veel op poten, nu gaan we samen de verdieping in wat betreft
het zicht op ontwikkeling. Dit doen we onder andere met blokplanningen in groep 3
t/m 8. Bij de kleuters wordt gewerkt met thema planningen.
Morgen wordt er samen met Martijn gekeken wat de stand van zaken is. Volgende
week worden de 90-dagenplannen geanalyseerd en bekijken we waar de nieuwe
90-dagenplannen voor opgezet kunnen worden.

- Financiën:
Marieta heeft vandaag met Han gezeten. Hij beheert de financiën bij BasisBuren. Er
is gekeken naar de stand van zaken van dit jaar, maar ook vooruit gekeken naar
komend schooljaar. Voor de volgende vergadering deelt Marieta met ons de
documenten, zodat we deze in januari kunnen bekijken.

- Subsidies:
Begin het nieuwe kalenderjaar gaat groep 7 technieklessen volgen.
Subsidie Basisvaardigheden zijn we helaas voor uitgeloot.
Subsidie School en omgeving is nog niet aangevraagd. Er wordt eerst onderzocht
door onder andere de gemeente en andere partijen hoe dit ingevuld kan gaan
worden. Er is bekeken hoe er een pilot opgezet kan worden met alle partijen samen
en kartrekkers die het op zich nemen.

4. Punten vanuit MR oudergeleding:
- Contact met voorzitter MR Hoeksteen

Er is afgesproken dat er onderling contact gehouden kan worden wanneer er
concrete vragen zijn, zodat MR-leden van beide kanten van elkaar kunnen leren.

- Termijn oudergeleding
Loes geeft aan dat zij merkt dat haar betrokkenheid bij de MR wat lager wordt. Dit is
vanuit de andere leden niet zo ervaren.
Loes vraagt hierin of Joeri eventueel de rol van voorzitter over zou willen nemen. Hij
geeft aan dit te willen doen. Daarbij wel de vraag of er een andere ouder aan zou



kunnen schuiven. Loes blijft in principe in de MR tot eind schooljaar, mits er een
ouder komt die eerder erbij komt.

5. Ingekomen en verzonden stukken
-

6. Rondvraag
Joeri wordt benaderd door Angela voor de extra hulp op woensdagochtend.

7. Sluiting

Volgende vergadering is op maandag 19 januari 2023 om 19.00 uur.

Actiepunten huidige of komend vergaderingen:
-


