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1. Opening
- Notulant van deze vergadering: Amber Kampfraat
- Igor Goudriaan is afwezig met bericht
2. Notulen: 13 september 2016 door Josée Faber
Problemen bankrekening ING (22 juli geblokkeerd) zijn nog steeds niet helemaal opgelost:
machtigingen overblijf kunnen nog niet worden geïnd.
3. Mededelingen / onderwerpen vanuit directie
- Leerlingaantal 1 oktober 110 leerlingen (vorig jaar 113).
Aan de hand van het leerlingaantal wordt de begroting 2017-2018 vastgesteld. De
formatieruimte zal denkelijk niet veranderen.
- VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) : directie is - samen met directie Bikube bezig weer subsidie aan te vragen voor het volgende schooljaar. Het subsidiebedrag
(€ 10000) zit volledig in de formatie. Hiermee is het mogelijk om op De Bosrank kleine
groepen te formeren.
De directie verwacht geen leerlingen uit de nieuwe groep vluchtelingen. Deze kinderen
worden naar Nieuw-Vennep vervoerd, waar een school daar helemaal klaar voor staat.
- De Bosrank is weer ingeloot voor EU-schoolfruit. Drie keer per week gratis fruit,
gedurende 20 weken. Start op 7 november.
4. Nieuwe MR-leden uit de personeelsgeleding
Susanne Tulen en Fleur Kleinbruinink
5. Taakverdeling
Notulen/secretaris: Susanne Tulen
Ad Keijzer behoudt de taak om de post van de GMR aan onze MR-leden door te sturen.

6. Planning MR vergaderingen schooljaar 2016 – 2017
De volgende MR-vergaderdata zijn vastgesteld:
Vergadering 3:
dinsdag 13 december
GMR woensdag 14 december
Vergadering 4:
maandag 30 januari
GMR donderdag 2 februari
Vergadering 5:
dinsdag 18 april
GMR donderdag 20 april
Vergadering 6:
maandag 15 mei
GMR dinsdag 16 mei
Vergadering 7:
dinsdag 20 juni
GMR maandag 26 juni
Aan de orde komen:
13 december:
(veranderingen in) het schoolplan/jaarplan
scholing
zorgplan: Marijke Kamp kan mogelijk lay-out laten zien in december
30 januari:
nieuwe begroting (huidige wordt afgesloten in november/december)
18 april:
15 mei:
nieuwe formatie
20 juni:
taakbeleid vaststellen (info op 15 mei)
nascholing
jaarverslag
overleg met OR
Vast punt op de agenda: formatie
7. Uit het nieuws: Rapport: cybersecurity Nederland met spoed versterken. Een van de
aanbevelingen: Versneld opnemen van digitale geletterdheid, inclusief cybersecurity, in het
kerncurriculum voor basis- en voortgezet onderwijs.
Betreft een KPN-rapport; is niet groot in het nieuws geweest. Ad Keijzer wil het graag
onder de aandacht brengen.
Fleur Kleinbruinink vertelt dat de Sopoh iemand heeft aangesteld als coach mediawijsheid
om op de scholen een doorlopende leerlijn te ontwikkelen. Op de Bosrank werken wij met
het Nationaal Mediapaspoort, thans beschikbaar tot en met groep 6. Het betreft 7 lessen
per jaar. Met deze leergang voldoen wij aan de eisen van het Ministerie.
Groep 8 doet weer mee aan Mediamasters, voor groep 7 moet nog iets uitgezocht worden.
Om de twee jaar wordt voor de ouders een informatieavond rondom het thema
georganiseerd.
De beveiliging wordt door Heutink geregeld.
Leerkrachten zijn alert op wat er zich online afspeelt. Er zijn duidelijke afspraken over wat
is toegestaan op de laptops.
8. Andere punten van belang
Marijke Kamp:
De Ouderraad heeft een nieuwe voorzitter: Carly Bentsnijder (groep 1).
Penningmeester is Geerdina van Waveren, secretaris is Chanelva Coutinho,
Kimberley van der Heijden is lid. 31 oktober OR-vergadering
9. Rondvraag --10. Sluiting

