Notulen Medezeggenschapsraad OBS De Bosrank

Voorzitter: Ad
Datum: 10 september 2018
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Bosrank
Notulant: Fleur Kleinbruinink
Aanwezig:
Susanne Tulen
Fleur Kleinbruinink
Igor Goudriaan
Ad Keijzer
Habiba Mohamed
Afwezig:
Amber Kampfraat
1. Opening: welkom
2. Notulen: 7 juni 2018 door Amber
Goedgekeurd
3. Hoorns model evaluatie
De aanpak van de MR en communicatie naar de ouders toe was goed en duidelijk.
Voor de MR oudergeleding was het achteraf alleen niet helemaal duidelijk waarom er
besloten is de vrijdagmiddag te houden zoals hij was. Dit is niet duidelijk naar hen
gecommuniceerd.
Kortere pauze bevalt goed. Alle kinderen waren de afgelopen week op tijd op school
en de ouders waren ook op tijd om ze weer op te halen. Leerkrachten hebben na
school meer tijd voor de overige werkzaamheden.
4. Mededelingen / onderwerpen vanuit directie:
•

•

Afwezigheid Amber. Op dit moment is het nog niet zeker hoe lang dit gaat
duren. Tot 1 oktober wordt Amber vervangen door Jacqueline van Alphen op
woensdag en vrijdag. Voor de andere dagen hebben we op dit moment geen
vervanging. Deze dagen staat Amber niet voor de klas en aangezien er op dit
moment weinig invalleerkrachten beschikbaar zijn, worden deze eerst op de
andere scholen ingezet.
Schoolgids bijlage: niet iedereen heeft de tijd gehad om het document door te
lezen. Daarom is er afgesproken dat we dit de komende dagen gaan doen.

Vragen en/of opmerkingen worden voor vrijdag naar Susanne P. gemaild.
Daarna gaan wij akkoord met de schoolgids bijlage.
5. Vaste onderwerpen:
• Jaarplanning (zie onderaan dit document). De onderwerpen worden
aangevuld door Susanne P (nu in rood, zoals ze vorig jaar ingepland waren).
Documenten hiervoor zouden wij graag twee weken voor de vergadering
aangeleverd krijgen, zodat er nog voldoende tijd is om ons in te lezen.
• Taakverdeling: Voorzitter → Ad Keijzer, Secretaris → Fleur Kleinbruinink
• Inhoud algemene jaarvergadering: Fleur maakt een jaarverslag van de MR.
Ouders krijgen de mogelijkheid hier vragen over te stellen.
Vraag/idee: Kan er uitleg gegeven worden over de vrijwillige ouderbijdrage?
Waar wordt dit geld aan besteed?
6. Rondvraag
7. Sluiting
Actielijst 17-4-2018
Susanne P. publicatie aangepaste tekst MR op de website
Actielijst 7-6-2018
Ad
publicatie notulen 17-4-2018 op de website
Susanne P. informeren bij naschoolse opvang over meerkosten Hoorns
model
Fleur
MR e-mailadres
Susanne P. luizen beleid aanpassen
Susanne P. data luizencontroles op de jaarkalender
Actielijst 10-09-2018
Ad
Notulen 7 juni 2018 op de website plaatsen
Susanne P. Planning maken van de te bespreken onderwerpen
Susanne P. Vergaderdata MR op de site plaatsen
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Jaaragenda 2018/2019
Vergadering
1

Datum
10 sep 2018

2
3
4
5
6
7

29 okt 2018
10 dec 2018
28 jan 2019
18 maart 2019
20 mei 2019
24 juni 2019

Onderwerp(en)
Jaarplan incl. vergaderplanning en taakverdeling MR
en inhoud alg. jaarvergadering
Begroting
Schoolplan + nascholing
ICT
Zorgplan
Formatie, taakbeleid + jaarverslag,

