
Notulen MR vergadering  

Datum:  16-09-2019 
Aanwezig: Roel Hoomans, Marlijn Kuipers, Mien van der Woude,  
   Esmee Roost, Maartje Sak, Maarten Smeets, 
   Hein Lepelaars, Claire Koonings 
Afwezig:  - 
Notulist:  Maartje 
Locatie:  De Boogurt 
 
 

1. Gezamenlijke start met MR de Schatkist en MR de Boogurt 
 

 Hein is dit schooljaar gestart als nieuwe directeur van de Boogurt en de Schatkist. Hij heeft de start als 
prettig ervaren en voelt zich welkom. Hij is nu bezig met kennismakingsgesprekken, bezoeken van de 
groepen etc. 

 Beide leden van het College van Bestuur van Skozok hebben recent kenbaar gemaakt komend najaar hun 
loopbaan elders voort te zetten. De leiding van de organisatie zal dit najaar in eerste instantie in handen 
komen van een interim-bestuurder, waarna de Raad het nieuwe College gaat vormgeven. 

 Skozok werkt met nieuw schoonmaakbedrijf, GOM, Op de Boogurt nog niet tevreden met de schoonmaak, 
wel verbetering.  

 Samenwerking tussen MR en directie; dit wordt aan de hand van een aantal vragen besproken. Wat wil je 
handgaven, wat kan er beter? Over het algemeen is iedereen tevreden over hoe het nu gaat. Er worden wat 
verbeterpuntjes / veranderingen genoemd. Claire werkt dit uit en stuurt dit naar de MR. 

 SOP;  is al uitvoerig besproken tijdens de laatste vergadering van het vorige schooljaar. Claire stuurt ons  de 
uitgewerkte versie toe. Deze nemen we door voor de volgende vergadering. Dit ter kennisgeving, is al 
goedgekeurd.  

 Infoavond; gaat de MR dit organiseren? De Boogurt en de Schatkist samen? Indien het een algemeen thema 
is zeker samen. Er wordt nagedacht over een geschikt thema. Bij de Schatkist is er een voorkeur voor het 
thema ‘gepersonaliseerd leren’, bij de Boogurt is hier minder belangstelling voor. Initiatief voor info avond 
blijft bij de directie, MR denkt mee. Nog niets concreets. 
 
 

2. Opening (20:00) 

De agenda wordt vastgesteld 

 

3. Notulen vorige vergadering (20:05) 

Completeren notulen, vergaderdata en jaarverslag op de website. Maartje geeft dit door aan Jeanine (notulen 
en jaarverslag MR schooljaar 2018-2019) 

 

4. Mededelingen SKOZOK / directie / team (20:10) 

Zie punt 1 

 

5. Jaarplan MR 
 

a. MR 

 Taakverdeling; Geen wijzigingen binnen de MR. Esmee blijft voorzitter met hulp van Maartje, Mien 
blijft secretaris en stuurt ons de stukken uit de GMR door. Notuleren doen we om beurten. 

 Verkiezingen; Roel, Maarten en Maartje zijn dit jaar herkiesbaar. Roel blijft lid MR voor de 
lerarengeleding. Ook Maarten en Maartje stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. 
Binnen de MR is hier zeker draagvlak voor. Overige gegadigden kunnen zich eventueel melden.   

 Scholingswensen; er zijn geen scholingswensen 



 Jaarplan MR wordt doorgenomen. Er zijn een aantal aanpassingen, aanpassen en  de definitieve 
versie in de Dropbox plaatsen (Maartje) 

 Vergaderdata zijn bekend, plaatsen op de website (Maartje) 

 Jaarverslag MR, is goedgekeurd, plaatsen op website (Maartje) 

 Begroting MR; ? 

 MR reglement; navragen bij Marja Messman of er een nieuw reglement is, huidig reglement 
gelding tot eind 2019 (Maartje) 

 
b. Verantwoording ouderbijdrage 

Blijft hoogte ouderbijdrage het zelfde? Wie is hier verantwoordelijk voor? (Nancy Houbraken van de OR?) 
Hein gaat dit navragen.  
 

c. Formatie 
Fijne start gehad, geen knelpunten. formatieplaatje voor het volgende schooljaar graag zsm overleggen met 
leerkrachten en oudergeleding MR. Aparte formatievergadering staat gepland voor 11 mei 2020.  
Hoe pakken we ruimtegebrek school aan? Er is nog 1 lokaal over (techniek lokaal) daarna is er geen ruimte 
meer. Hoe zijn de prognoses? Hein overleggen met gemeente?  
Leerlingenaantal blijft stijgen (iig op de Boogurt). Wanneer is er ruimte / geld voor meer 
directie(ondersteuning)? Hein in overleg met Skozok?  
 

d. Thema info-avond  
zie punt 1 
 

e. Terugkoppeling E-toets 
Er wordt nog overlegd hoe deze info structureel te delen. Voor nu worden resultaten E-toest schooljaar 
2018-2019 gedeeld. Technisch lezen heeft aandacht nodig, alle groepen. Extra focuspunt groep 3. Er is een 
nieuwe KO’er voor groep 3 en 4, Mieke Prinsen. De vaardigheidsgroei is goed op alle vlakken. 
 

f. Schoolgids 
Is nog niet ondertekend, had eigenlijk eind vorig schooljaar moeten gebeuren. Claire stuurt deze nog door 
naar MR ter inzage, doornemen en indien opmerkingen volgende vergadering op terug komen. Esmee moet 
deze nog ondertekenen.   
 
 

6. Extra agendapunt (21:00) 
 
Rooster met verkorte lestijden – Nieuwe lestijden 
De directie heeft gesprek gehad met TSO (Nathalie). Zij gaan kijken wat er mogelijk is, financiën en planning 
(af- en aanmelden). Ze komen hier voor de Kerstvakantie op terug.  
Hein heeft een tekst geschreven voor het Boogurtblaaike waarin antwoord wordt gegeven op de gestelde 
vragen. Na een paar aanpassingen kan deze in het Boogurtblaaike.  
In de volgende MR vergadering op 18 november gaan we een concrete planning maken, wat moet er nog 
gebeuren, wie gaat wat doen? 
 
 

7. GMR (21:10) 
Mien heeft een vraag over invoering plan functiehuis. Doorlezen en als er vragen zijn komen we er volgende 
vergadering op terug.  
Hoe gaan we om met de informatie die doorgestuurd wordt vanuit de GMR? Mien stuurt alle e-mails en 
stukken door naar alle MR leden, doorlezen en belangrijke dingen bespreken in de eerstvolgende 
vergadering.  
 
 

8. Rondvraag (21:15) 
Geen vragen 
 
 

9. Sluiting (21.20) 

  



Actiepunten: 

Hein: 

 Verantwoording ouderbijdrage, wie is hier verantwoordelijk voor?  

 Tekst nieuwe schooltijden in Boogurtblaaike 

 Ruimtegebrek school, hoe gaan we hiermee om? Overleg met Gemeente? 

 Leerlingenaantal blijft stijgen. Wanneer is er ruimte / geld voor meer directie(ondersteuning)? Hein in 
overleg met Skozok?  

Claire: 

 Samenwerking tussen MR - directie, uitgewerkt bestand doorsturen naar MR 

 SOP, definitief bestand doorsturen naar MR 

 Schoolgids doorsturen (alle MR leden) en goedkeuren (voorzitter MR)  

 Voorstellen Mieke Prinsen, nieuwe KO’er 

Maartje 

 Jaarverslag + notulen 2018-2019 op website plaatsen + vergaderdata MR 2019-2020 

 Jaarplan MR aanpassen en in Dropbox plaatsen 

 Hein toevoegen aan de Dropbox 

 Reglement MR, is er een recent document? Navragen bij Marja Messman van GMR.  
 

Roel 

 Stukje schrijven voor Boogurtblaaike n.a.v. eerste MR vergadering. Voorstellen MR leden zodat ouders 
weten bij wie ze terecht kunnen. 


