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Aanwezig: Robert-Jan, Jessy, Angela, Julie, Lieke 



1.Welkom 

2. Lieke in de MR 

Lieke werd bijgepraat over haar aanstelling als voorzitter. Angela geeft Lieke haar MR 
map. Lieke heeft nog niet eerder in een MR gezeten en wil zich graag verdiepen. 

3. Notulen vorige vergadering. 

Deze is te vinden op de website en is meegenomen in het maken van de agenda van deze 
vergadering. 

4. Mededelingen. 

Stroomm heeft een nieuwe arbodienst waarmee ze gaan samenwerken. Alle leden van 
het MT krijgen een 2 daagse cursus van deze dienst. 

5. Coronaregels: 

Er zijn landelijke weer versoepelingen. Er komt een brief vanuit hoofdbestuurder met 
informatie voor de ouders. Scholen kunnen zelf hun keuze maken of en hoe ze ouders 
weer toelaten in de school. Hier wordt nog over gesproken in het team en tijdens deze 
vergadering zijn er suggesties genoemd. Te denken valt aan hulpouders bij de lunch en 
omkleden in groep ½, maandelijks een wegbrengmoment in de klas enz. De rust die nu 
wordt ervaren bij het wegbrengen zonder ouders in het kleine halletjes wordt daar ook 
in meegenomen. Echter vinden we de ouderbetrokkenheid ook van groot belang dus 
wordt er even over nagedacht hoe de school dit vorm wil geven. Jessy zal hierover ook 
nog een aanvullend schrijven sturen naar de ouders. 

6. Vanuit de directie: 



-Vervanging Martine: Voor deze topic is Robert-jan Koevoets aangesloten. Hij vertelt dat 
Martine heeft aangegeven om haar baan als schooldirecteur neer te leggen. Zij zal elders 
re integreren als leerkracht. Stroomm en den Boogerd respecteren deze keuze. Jessy zal 
aanblijven als interim tot er een nieuwe benoeming komt en zorgen voor een warme 
overdracht. Robert-Jan legt uit welke procedure er nu gestart wordt. 

Vanuit deze procedure stellen we nu vast dat Lieke (na overleg met team), nog een 
leerkracht van de school, Julie (oudergeleding MR), iemand van de staf (mogelijk Brigit) 
en Julliet (MT lid) plaats zullen nemen in de BAC. Deze ronde zal de werving zowel intern 
als extern worden weggezet. Vanuit Stroomm wordt gezocht naar een directeur voor 
den Boogerd als ook een adjunct voor een andere school binnen Stroomm. Het proces 
zal worden begeleid door B&T. Gezamenlijk beslissen we dat Jessy daarin een 
adviserende rol zal krijgen bij het maken van een profiel. Zij heeft nu de lijnen uitgezet 
voor dit schooljaar en het lijkt ons zinvol dat dit op deze manier bewaakt wordt. Eerst zal 
er een gesprek zijn met B&T en het team en daarna met B&T en de MR 

We streven naar een benoeming vanaf 1 januari 2022 waarbij we rekening houden dat 1 
februari 2022 ook realistisch zou zijn.  

Julie benoemd het concept ‘Silver medial list’. Robert-Jan geeft aan dat B&T dit allemaal 
bijhoudt in hun databank en zij ook pro-actief kijken naar deze lijst met kandidaten. 

Het vorig profiel wordt ook opgevraagd bij B&T zodat er een vergelijking gemaakt kan 
worden met vorig proces. 

 

-Vacacture op de vrijdag:  



Deze wordt ingevuld door Roxenne. Een jonge enthousiaste leerkracht die ook 
werkzaam is op een andere school. Op vrijdagochtend staat ze op groep ½ en op de 
vrijdagmiddag wisselt op de bovenbouw klassen t.b.v de bijwerkmiddagen van Phia en 
Arianne. Er is nu nog een vacature beschikbaar vanuit de NPO-gelden. Jessy onderzoekt 
nog hoe deze het beste ingevuld kan worden. 

-Bijeenkomst GGO:  

Eind vorig schooljaar is er een trainingsprogramma vastgesteld samen met Edux. Dit is nu 
GGO geworden. De eerste bijeenkomst is geweest. Nu wordt er data verzameld door 
Jessy en Lieke om doelgericht tot acties te komen in dit trainingsprogramma. 

-Kennismakingsgesprekken en rapportgesprekken: 

 Kort benoemd de MR was al goed op de hoogte van dit nieuwe systeem. 

7. Schooltijden:  

In een eerdere enquête werd er een vraag gesteld over de tevredenheid van de 
schooltijden. Vorig jaar is nagedacht om dit nog eens nader te onderzoeken. Voor nu 
parkeren we deze onderzoeksvraag even vanwege andere prioriteiten. 

8. GMR lid: 

Natascha gaat op het plein eens wat ouders benaderen. We hopen op een nieuw GMR 
lid. 

9. Leerlingenaantal: 



Op 1 oktober hebben we 93 leerlingen. De prognose voor de komende 4 jaar wordt nog 
wat bijgesteld en volgt later. Roos gaat dit schooljaar ook weer contacten leggen met de 
peuterspeelzaal. We willen de peuters en hun ouders weer in school laten zien wat we 
doen. 

10. Start nieuwe leerkrachten: 

Zowel Mirthe als Roxenne hebben een goede start gehad. Mirthe krijgt veel begeleiding 
van Natascha. Er is aandacht voor hen! 

11. Rondvraag en sluiting: 

Er is een vraag vanuit ouders over de visie op gezond eten. Deze is niet duidelijk terug te 
vinden op de website of in de schoolgids. Daarbij is de suggestie genoemd om deze visie 
in de praktijk wellicht anders uit te dragen of bij te stellen. Jessy neemt het mee in 
teamoverleg. 

 


