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Medezeggenschapsraad 
 
 

Datum Aanwezig 

6 oktober 2020 Monique Hofman (voorzitter), Annemieke 
Edens, Hesley van Houwelingen, Mirjam 
Keverkamp, Marjolies Meijwes en Elsbeth 
Jansen 

 

Tijd 

19:30 uur – 21:00 uur 
 

Locatie Afwezig 

Boerhaaveschool David Zomer 
 
 
Agendapunten 
 

Nummer Omschrijving Instemming/Advies 

0 Opening  

1 Vaststellen agenda  

2 Vaststellen notulen vorige vergadering  

3 Ingekomen stukken en mededelingen  

4 Concept Jaarplan 2020-2021  Instemming 

4.1 Inspectierapport (ook vanuit GMR)  

5 Evaluatie aanbod schoolwerk tijdens Lock down  

6 Terugkoppeling GMR   

7 Uitwisseling OC en MR  

8 Scholing MR  

9 Agendering thema’s: formatie, schoolgids, begroting, etc. in tijd plaatsen  

10 Rondvraag & sluiting  

 
1. Vaststellen van de agenda 

 Onder agendapunt 3 zal o.a. de schoonmaak in deze Corona-tijd besproken worden.  
 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering 

 Actiepunt 1:  Er is een heel summier verslag gemaakt van de redenen waarom kinderen de 
Boerhaaveschool hebben verlaten (buiten kinderen van groep 8). Dit is waarschijnlijk ook niet 
vastgelegd in het dossier. Bij een PDCA-cyclus is het juist goed om dit te monitoren. 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 De docenten zijn bezig met weekoverzichten en heel veel andere acties. 

 Er wordt tussen de middag niet meer schoon gemaakt. Dit is wel wenselijk in deze tijd. Hesley 
belt opnieuw met O2G2 wanneer dit weer van kracht wordt. 

 Een aantal leerkrachten hebben zich uit voorzorg op Corona laten testen. Tot nu toe heeft de 
school voldoende invallers gehad om de kinderen op te vangen tijdens afwezigheid van 
leerkrachten. De kinderen mogen nu niet verdeeld worden over de klassen. Er is een testbeleid 
via O2G2, maar ook dit duurt lang. Er zijn nu nog geen aangescherpte regels. 

 
4. Concept Jaarplan 2020-2021 

 Er wordt gevraagd of iedere school ieder jaar budget krijgt voor investeringen in lesmateriaal. Op 
de Boerhaaveschool is jarenlang niet geïnvesteerd in specifieke Montessori-lesmaterialen. Is 
hiervoor bijvoorbeeld een reservering gemaakt? Elsbeth zal dit meenemen naar GMR-
vergadering.  
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 De MR stemt in met het Jaarplan onder toevoeging van een korte onderlegger/ leeswijzer.  
 
4.1. Inspectierapport (ook vanuit GMR) 

 Het Inspectierapport is erg moeilijk online te vinden. Dit is niet erg transparant. 
 
5. Evaluatie aanbod schoolwerk tijdens lock down 

 Er zijn toch behoorlijk wat reacties van ouders binnen gekomen op de evaluatie. De 
overlappende punten zijn uit de reacties gefilterd. Door de leerkrachten is hierop een plan 
gemaakt. In het kort waren heel veel ouders waren eigenlijk wel tevreden.  

 De evaluatie en het plan zal opgenomen worden in de nieuwsbrief, samen met eventuele acties 
bij een nieuwe lock down. 

 
6. Terugkoppeling GMR 

 De dynamiek binnen de GMR is complex. Soms kan het handiger zijn om rechtstreeks met 
bestuurder te schakelen, soms via de GMR.  

 Er komt nog een terugkoppeling vanuit de GMR.  

 Het Functiebouwwerk is besproken, hierop waren reacties binnengekomen vanuit de ambulant 
begeleiders. Elsbeth zal hierover eventueel contact opnemen met Jos om het standpunt vanuit 
de Boerhaaveschool te bepalen.  

Noot, later toegevoegd: Er is gebleken dat het functiebouwwerk onderdeel is van de (nieuwe) CAO. De 
CAO is bindend en komt tot stand na goedkeuring van werkgevers en werknemers. Hieraan is dus 
niets te veranderen. In de GMR is wel gesproken over het proces om de medewerkers mee te nemen 
in de verandering. Deze is onvoldoende geweest en hierop zullen acties ondernomen worden door 
HRM van O2G2.  
 
7. Uitwisseling OC en MR 

 Met de OC is afgesproken om over en weer de notulen uitwisselen en de uitwisseling als een vast 
punt op elkaars agenda op te nemen. Namens de MR is David de linking pin naar de OC. 
 

8. Scholing MR 

 Monique heeft gebeld: er is nu alleen nog digitaal scholing mogelijk. ’s Avonds kan er via Zoom 
training gegeven worden, dit is de basiscursus. 

 Mogelijke data: 3, 10, 17 of 24 november. 
 

9. Agendering thema’s: formatie, schoolgids, begroting, etc. in tijd plaatsen 

 Begroting (op agenda 17 november) + input GMR 

 Formatie (april/mei) 

 Schoolgids (juni) 
 

10. Rondvraag en sluiting 

 Er zijn geen punten voor de rondvraag.  
 

Actiepuntenlijst 
Nr.  Actie Wie Wanneer 

1 Begroting op de agenda Directeur Najaar 2020 

2 Scholing MR   Start volgend schooljaar 

4 Schoonmaak tussen de middag 
Kwam ook in de GMR ter sprake, geldt dus ook 
voor andere scholen 

Hesley z.s.m. 
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5 Navraag GMR: jaarlijks budget voor 
lesmateriaal 

Elsbeth 23 november 

6 Terugkoppeling GMR Elsbeth 17 november 

 
Vergaderdata 2020/2021 

Vergaderdatum Tijd en locatie 

25 augustus 2020 19.30 uur (op school als het kan) 

6 oktober 2020 19.30 uur (op school als het kan) 

20 oktober 2020 Nieuw voorstel: 17 november 

12 januari 2021  

 


