
MR obs De Boogerd Maurik
Basis voor Groei en Bloei

betreft: Notulen
datum: 09-06-2022
plaats: Personeelskamer
aanvang: 16.00 uur
Aanwezig: Loes, Joeri, Netty, Marieta, Linda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

- NPO gelden
Overzicht van de NPO gelden hebben we ontvangen voorafgaand aan de
vergadering. Naar aanleiding van vragen hierover gaan we met elkaar in gesprek.
Marieta legt uit hoe het komt dat er geld over is van dit schooljaar. Dit mag
meegenomen worden naar komend schooljaar.
Joeri vraagt zich af of er met de NPO gelden ook ingestoken moet worden op de
ambities die we naar aanleiding van het inspectiebezoek hebben. Vanuit school
wordt aangegeven dat nog meer handen hiervoor niet wenselijk zijn. Er wordt
ingestoken op expertise binnen het team. Dit valt niet direct onder NPO gelden. Wel
worden eventueel materialen aangeschaft en wordt bekeken of dit uit NPO gelden
komt.
Voor de NPO gelden heeft de MR instemmingsrecht.

De MR gaat akkoord.

- Inspectierapport
Het inspectierapport is binnen en gedeeld met de MR. Het wordt kort doorgenomen;
Joeri geeft aan dat hij het rapport erg negatief en kort door de bocht opgesteld vindt.
School heeft al diverse stappen ondernomen en veel is in ontwikkeling.

- Schoolgids
ZIEN! wordt vervangen. Cito stopt met deze methode en daarnaast zijn er nog
andere opties. Deze worden bekeken door de school.

Oudergeleding MR gaat akkoord met de schoolgids.

- Vakantierooster ‘22/’23
Er zijn 2 studiedagen omgegooid.
21 juni is veranderd in 16 juni. In de laatste schoolweek zijn er wat momenten
omgegooid.

Oudergeleding heeft adviesrecht en adviseert positief.  Personeelsgeleding gaat
akkoord met de studiedagen.

- Vrijwillige ouderbijdrage
Hier verandert voorlopig niets.



- Formatie ‘22/’23
Doel is om morgen de formatiebrief eruit te doen. Hierin zal vooral de basis benoemd
gaan worden. Er staat nog een vacature open voor groep 4. Marieta voert hier
gesprekken voor.

- Werkverdelingsplan/ Normjaartaak
Met toestemming van de MR wordt het werkverdelingsplan in de startweek van het
nieuwe schooljaar opgepakt.

- Burgerschapsonderwijs
Hier zijn geen directe doelen voor, wel moeten hier een aantal vlakken van geraakt
worden. Een gedeelte hiervan zal vanuit Faqta aangeboden worden. Daarnaast zal
er aangevuld worden met bijvoorbeeld ‘de week van de Lentekriebels’.

We hebben het ook kort over de creatieve vakken, muziek, etc.. Vanuit de gemeente
hebben we een cultuurcoach. Hier hebben we een kunstmenu van gekregen om per
groep een activiteit uit te kiezen voor het eerste stuk van het schooljaar. Daarnaast
hebben we ook volgend schooljaar weer KEK- dagen en de woensdagmiddag
crea-doe.

4. Ingekomen en verzonden stukken
-

5. Rondvraag
- Joeri geeft aan op woensdagochtend vrij te zijn en graag een keer op school te helpen.
Eventueel schaken of wat dan ook!
Is het een idee dat we weer wat ouders in de school halen om bijvoorbeeld extra te lezen
met de groepen?

6. Sluiting

Eerste vergadering in het nieuwe schooljaar - Maandag 12 september 19.00 uur


