Agenda Medezeggenschapsraad OBS De Bosrank
Leden MR:
• Amber Kampfraat
• Susanne Tulen
• Fleur Kleinbruinink
• Igor Goudriaan
• Habiba Mohamed
• Ad Keijzer

-

Teamlid
Teamlid
Teamlid
Ouderlid
Ouderlid
Voorzitter

Aanwezig:
• Susanne Tulen
• Fleur Kleinbruinink
• Habiba Mohamed
• Ad Keijzer
Voorzitter: Ad
Datum: 17 december 2018
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Bosrank
Notulant: Fleur Kleinbruinink
Agendapunten
1. Opening: welkom
2. Notulen: 29 oktober 2018 door Fleur: goedgekeurd, kunnen op de site worden
geplaatst
3. Mededelingen / onderwerpen vanuit directie:
a. Ambers herstel gaat langzaam, ze is aan het integreren op een andere
basisschool (op aanraden van de bedrijfsarts).
b. Cees is sinds december bij ons komen werken als conciërge. Hij wordt betaald
vanuit de gelden voor werkdrukvermindering en is twee dagdelen per week
op school, namelijk op maandagochtend en donderdagmiddag.
c. Gery gaat, naast de administratie, vanaf december ook de ICT voor de
Bosrank doen. Zij is hiervoor om de week op dinsdagmiddag op school. Dit
wordt ook bekostigt uit de gelden voor werkdrukvermindering.
d. Zangexpress: Dit is onze nieuwe muziekmethode die vanuit de overheid voor
de helft wordt gesubsidieerd (Muziekimpuls). Susanne en Felicity starten dit
jaar met een aantal zangstudiedagen en ook teambreed gaan we studiedagen
volgen. Volgend schooljaar gaan er weer nieuwe collega’s de zangstudiedagen
volgen. Vanaf maart gaan we starten met de lessen die we in de klas gaan
geven.

4. Vrijwillige ouderbijdrage: Ad viel het op dat nergens op de brief over de
ouderbijdrage het woord ‘vrijwillig’ stond. Hetgeen wat we vorige vergadering
hadden besproken over het noemen van ‘vrijwillige activiteitenbijdrage’. Volgend
jaar zorgen we ervoor dat dit goed in de brief staat. Voor dit schooljaar is dit te laat
besproken, want de brieven bleken al klaar te liggen om uitgedeeld te worden.
5. Vaste onderwerpen: Begroting (volgens bijlage). Helaas was de begroting erg laat
naar de MR gestuurd. Hierdoor hebben wij ons hier niet goed kunnen inlezen en was
het moeilijk een goed oordeel over te vellen. Volgende vergadering gaan we het
verder bespreken. Voor de volgende vergaderingen zouden we graag de stukken echt
maximaal 1 week voor de vergadering ontvangen, zodat wij nog genoeg tijd hebben
om ons in te lezen.
6. Rondvraag – geen vragen/punten
7. Sluiting

