Notulen Medezeggenschapsraad OBS De Bosrank dinsdag 6 maart 2018
Aanwezige leden MR:
 Ad Keijzer
 Amber Kampfraat
 Fleur Kleinbruinink

-

Ouderlid – Voorzitter
Teamlid - Notulant
Teamlid

Aanwezig namens Bevoegd Gezag:
 Susanne Pedersen
-

Directie

Afwezig met bericht:
 Susanne Tulen
 Igor Goudriaan
 Habiba Mohamed

Teamlid – Secretaris
Ouderlid
Ouderlid

-

___________________________________________________________________________

1. Opening: welkom
2. Notulen: 23 januari 2018 door Fleur: goedgekeurd; kunnen gepubliceerd worden op
de website
Ad
3. MR op de website van de Bosrank:
a. Vergadering op de kalender op de thuispagina: staat er nog niet op
b. Tekst niet helemaal actueel en volledig: moet nog worden aangeleverd

SP
Ad

4. Staking en petitie
Woensdag 14 maart sluit het team zich aan bij manifestatie in Amsterdam.
Ad heeft per e-mail de voorzitters van alle MR-en gevraagd om de petitie te delen,
heeft hierop geen reacties ontvangen. De petitie is ook nog niet door veel ouders
ondertekend, schiet zo niet op. We kunnen concluderen dat het niet echt leeft onder
ouders.
Susanne Pedersen heeft de petitie ook gemeld in het Directeurenoverleg, zal het
nogmaals ter sprake brengen.
SP
Ad: Staking lijkt niet echt het goede middel om de PO-front eisen ingewilligd te
krijgen.

5. Mededelingen / onderwerpen vanuit directie:
a. Koffie-ochtend op 23 februari was zeer zinvol en constructief, gesproken is
o.a. over de ouderbijdrage, het schoolreisje, schoolbrieven in andere talen,
tussenpersoon/tolk. De volgende koffie-ochtend is op 6 april.
b. Koersplan SOPOH wordt kort toegelicht door Susanne Pedersen. Het
koersplan is ook in te zien op de SOPOH-website.
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c. De GMR komt even kort ter sprake. De GMR-documenten worden verstuurd
naar Ads privé e-mailadres. Andere scholen hebben een MR e-mailadres.
Fleur gaat uitzoeken of dat ook voor De Bosrank MR mogelijk is.
Fleur
6. Vaste onderwerpen: begroting + schoolplan + nascholing + ICT
Is wel allemaal rond, maar moet nog eerst worden besproken in het team. Punten
worden derhalve doorgeschoven naar de volgende vergadering. Dan zal ook het
Zorgplan worden meegenomen.
7. Rondvraag
8. Sluiting

Actielijst
Ad
Susanne Pedersen
Ad
Susanne Pedersen
Fleur

publiceren notulen 23-01-18 op de website
vergadering op de kalender thuispagina website
tekst MR website actualiseren en volledig maken
ouderpetitie onder de aandacht brengen van directeuren
MR e-mailadres mogelijk?

Jaaragenda 2017/2018

Vergadering
1

Datum
18 sep 2017

2
3
4
5
6
7
8

16 okt 2017
7 dec 2017
23 jan 2018
19 feb 2018
17 april 2018
7 jun 2018
2 jul 2018
(optioneel)
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Onderwerp(en)
Jaarplan incl. vergaderplanning en taakverdeling MR
en inhoud alg. jaarvergadering

Begroting; Schoolplan + nascholing
ICT
Zorgplan
Formatie, taakbeleid + jaarverslag,

