Medezeggenschapsraad OBS. De Bosrank
Notulen 13 september 2016

Samenvatting:
Op De Bosrank zijn 3 jubilarissen: Mw. M. van der Linden, Dhr. R. Jungerius en dhr. P.
Dutrieux. De teamleden vieren dit met elkaar.
J.l. maandag hebben onze Islamitische gezinnen het offerfeest gevierd. Alle kinderen
hebben daarvoor verlof gekregen. Omdat 2/3 van de kinderen niet op school waren, is het
lesprogramma aangepast. In de middag hebben de schoolgaande kinderen een waterfeest
gevierd op het plein.
26 en 27 september begint het Gaudi-project o.lv. een medewerkster van Pier-K. Alle
leerlingen van de groepen 1 t/m 8 krijgen een workshop aangeboden en maken een “matje
van mozaïek”.
Van het sponsorgeld (€2200,-) is een professionele basket besteld, die 23 september
geplaatst zal worden. Daarnaast zijn er verschillende ballen aangeschaft. Er is nog geld over
voor waarschijnlijk stepjes en misschien een picknicktafel.
SOPOH is het financiële verkeer/beleid van basisscholen aan het veranderen. In geval van
calamiteiten staat SOPOH garant en is eindverantwoordelijk. Bankrekeningen etc. moeten
dus toegankelijk zijn voor SOPOH. Dit betekent dat momenteel onze bankrekening even
geblokkeerd is en Geerdina geen toegang heeft tot het digitale programma. De betaling van
de basket is door SOPOH voorgeschoten. Mw. Geerdina van Waveren kan het financieel
jaarverslag nu niet afronden. Overigens is De Bosrank (Geerdina) gecomplimenteerd m.b.t.
de wijze waarop de boekhouding in kaart gebracht wordt: geheel gedigitaliseerd. Voor veel
scholen geldt De Bosrank als voorbeeld.
Jumbo-actie: De supermarktketen Jumbo is een actie gestart voor scholen. Ook onze school
is door hen benaderd met het verzoek mee te doen.
Wanneer ouders boodschappen doen bij Jumbo, ontvangen zij spaarpunten. Deze
spaarpunten kunnen zij doneren aan school en school kan deze punten verzilveren voor een
speeltoestel.
Ook onze school heeft weer ingeschreven voor het Europese fruit- en groenteproject.
Wanneer wij ingeloot worden, krijgen alle kinderen weer gratis groente of fruit.
Algemene Ouderavond 27 september.
Nieuwe MR-leden uit de personeelsgeleding: mw. Susanne Tulen en mw. Fleur Kleinbruinink:
zij treden na de jaarvergadering toe. Mw. Josée Faber is aftredend.
De volgende MR vergadering is op maandagavond 24 oktober om 20.00 uur.

