
  
 
 
  

 
          

 
Notulen Vergadering MR de Boei maandag 5 september 2022 
 
Locatie:  De Boei 
Voorzitter:  *  
Notulist: *  
 
19.15-19.30 Informele inloop met OR 
19.30-20.00 Gezamenlijke vergadering OR-MR 

- Korte kennismaking 
- Ouderbijdrage 
Het afgelopen jaar was de ouderbijdrage €15,-, het jaar daarvoor was het €20,-. Dit 
was naar beneden bijgesteld omdat door corona een aantal activiteiten niet 
doorgingen. Door inflatie zijn de kosten nu gestegen. Daar waar mogelijk wordt 
gebruikt gemaakt van sponsoring. De kniepertjesactie wordt ter aanvulling van het 
budget georganiseerd. De nieuwe ouderbijdrage wordt € 22,50. Er moet in de 
begeleidende brief duidelijk aangegeven worden waaraan de ouderbijdrage besteed 
wordt en waarom deze hoger uitvalt dan vorig jaar.  
De bijdrage voor schoolreis en schoolkamp staan los van de ouderbijdrage.  
- Communicatie OR-MR 
De OR stuurt de notulen naar het mailadres van de MR. De MR plaatst verkorte 
notulen op de website, deze zijn ter inzage voor een ieder die dat wil.  
- Familiedag 
De OR organiseert samen met een aantal leerkrachten de familiedag. Een aantal MR 
leden biedt aan om hierbij te helpen. 

 
20.00 Start MR vergadering 
 
1. Welkom 

 
2. Notulen vorige vergadering  
 
3. Mededelingen directie 

- De speeltoestellen zijn voor de zomervakantie eindelijk goedgekeurd. Door vandalisme 
gaat er helaas wel vaak iets kapot. 
- Op dit moment werkt het team aan een visie en missie waarin PBS duidelijk naar voren 
komt. 
- Op verschillende CKC scholen en binnen het bestuurskantoor zijn veel nieuwe mensen 
werkzaam. 
- Binnen de kindcentra zijn directeuren nu verantwoordelijk geworden voor de 
kinderopvang, ook bij bijvoorbeeld ziekte van PM-ers. Dat brengt veel 
verantwoordelijkheden met zich mee. Binnen de Boei is geen BSO omdat dit in het 
verleden niet werkte. Er was een te specifieke opvang nodig en kinderen gaan 
voornamelijk naar de BSO in het dorp waar zij wonen. 
- Binnen het lesprogramma is nu veel aandacht voor de Gouden Weken. Hierbij is veel 
aandacht voor groepsvorming. 
- Vraag van ouders: kunnen de berichten van Social Schools in de zomervakantie 
uitgezet worden? Ouders ontvingen nu wekelijks de melding dat er geen berichten zijn. 
Actiepunt> directie. 
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- Ouders zijn enthousiast over de gezinsklas. Er is momenteel echter geen leerkracht die 
uitgeroosterd kan worden om daar les te geven. Het is dus de vraag of er dit jaar ook een 
gezinsklas kan starten. 
- De schoolgids hoort voor 1 november bij de inspectie te liggen. De directie werkt nog 
aan de inhoud. De MR krijgt deze t.z.t. Actiepunt> directie 
- We gaan komend schooljaar om en om online en fysiek vergaderen.  
 

4. Lief en leed 
- Het voltallige team van de Boei is weer aanwezig! 
 

5. Corona draaiboek    (zie bijlage) 
Bij een corona uitbraak gaat de school niet dicht; het draaiboek dient dan als handleiding. 
De MR gaat akkoord met het plan. Het zou daarnaast goed zijn om in elke klas een CO2 
meter te hangen. De verwachting is wel dat er problemen zullen ontstaan wanneer (veel) 
leerkrachten ziek worden. Het is altijd moeilijk om binnen de Boei geschikte invallers te 
vinden.  
 

6. MR enquête 
Een aantal MR leden heeft de test ingevuld. Er kwam geen bevestiging van verzending. 
Dit moet even als notitie opgenomen worden aan het eind van de enquête. De enquête 
wordt na de herfstvakantie onder ouders verspreid. Actiepunt> *  

 
7. Vergaderschema 2022-2023   (zie bijlage) 

Op 16 januari en 5 juni is er weer een gezamenlijke start met de OR. De MR zou graag 
om 19.00 uur starten. Als dit voor de OR te vroeg is kan de MR ook eerst zelf vergaderen 
en daarna aanschuiven bij de OR. * is niet aanwezig bij de gezamenlijke vergadering in 
januari, wel in juni. 
 

8. Jaaragenda invullen    (zie bijlage) 
Dinsdag 4 oktober 19.00 uur online 
Dinsdag 22 november 19.00 fysiek 
Dinsdag 10 januari 19.00 uur online 
Maandag 16 januari 19.00 uur fysiek met OR 
Dinsdag 7 februari 19.00 online 
Dinsdag 7 maart 19.00 uur fysiek 
Dinsdag 11 april 19.00 online 
Dinsdag 23 mei 19.00 uur fysiek 
Maandag 5 juni 19.00 uur fysiek met OR met afsluitend hapje/drankje 
 
Aanvulling op de jaaragenda:  
De ouders zouden het fijn vinden om de IB-er eens uit te nodigen om uitleg te geven over 
het samenstellen van de groepen en het daarbij behouden van vriendschappen onder 
leerlingen. De Boei werkt namelijk niet met een leerstof jaarklassen systeem waarbij 
groepen elk jaar in zijn geheel doorschuiven. We vragen de IB-er om dat te doen op de 
vergadering van maandag 16 januari. Actiepunt> * 
 
Voor ouders is het soms onduidelijk wie welke leerkracht, onderwijsassistent of stagiaire 
is. Het zou fijn zijn als er via Social Schools bij aanvang van en in het schooljaar 
aangegeven wordt wat er speelt in de klas en wie er betrokken zijn bij de groep. Dit lijkt 
momenteel erg leerkrachtafhankelijk te gebeuren. We moeten voorkomen dat ouders 
zich ‘buitenstaanders’ voelen. Actiepunt> directie 
 

9. Afsluiting vergadering 
 

 


