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Verslag MR- vergadering 31 mei 2016  
 
Aanwezig: 
Oudergeleding: Maarten Mol (voorzitter), Bram Schoonewil (notulen) 
Personeelsgeleding: Marietje Beemsterboer 
Gasten: Desiree Engelsma, Frank Scheffer (directie), Sylvia Groenewegen (GMR) 
 
Afwezig: Erika Schrover 
 

 
Agenda:  

1. Opening vergadering 
Maarten opent de vergadering en heet Frank welkom terug. 
 

2. Vaststellen notulen en doornemen actielijst vorige vergadering 
De notulen van de vergadering van 8 maart 2016 zullen op de eerst volgende vergadering worden 
vastgesteld. 
 

Actiepunten  

1. Actiepunt Laatste versie van schoolplan vragen aan Frank Scheffer en doorsturen (Desiree en 
Maarten): Marietje heeft nog een aantal wijzingen aangebracht in het schoolplan 2015-2019 en zal die 
aan Frank doorsturen. De MR keurt het schoolplan inclusief de wijzingen van Marietje goed. Dit punt 
kan van de actielijst.  

2. Actiepunt Inplannen te bespreken stukken (Maarten): Wat betreft de informatieverstrekking aan de 
MR is het volgende afgesproken: Elk jaar zal in september het jaarverslag van de MR (oudergeleding) 
en het jaarverslag van het bestuur (directie) over het vorige schooljaar worden verspreid onder de MR 
leden en worden besproken in de eerst volgende vergadering van het nieuwe schooljaar. In oktober 
volgt dan de informatie ten aanzien van de begroting van het volgende schooljaar (directie). Voor alle 
duidelijkheid dus niet van het lopende schooljaar. Belangrijke andere stukken voor de MR zijn de 
schoolgids (jaarlijks) en het schoolplan (een keer in de vier jaar). Het huidige schoolplan geldt voor de 
periode 2015 – 2019. Dit punt kan van de actielijst. 

3. Actiepunt  Toelichting bespreking Protocol Social Media in het team (Desiree):Desiree geeft aan 
dat in de laatste 2 nieuwsbrieven ‘Social Media’ aan de orde is geweest. Geen mobiele telefoons in de 
klas en kinderen mogen altijd gebruik maken van de telefoon van de school. ‘Social Media’ zal worden 
besproken bij de ouderavond aan het begin van het schooljaar.  
Maarten geeft aan dat “pesten” via social media vele vormen kent en dat het goed zou zijn om ook die 
te benoemen. Frank laat weten dat bij het ‘intake’ gesprek met ouders ‘Social Media’ wordt besproken. 
Frank vraagt zich af waar de verantwoordelijkheid van de school ophoudt als het gaat om het gebruik 
van ‘Social Media’. Marietje geeft aan dat er beperkingen zijn als het gaat om het oplossen van 
problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van ‘Social Media’. Problemen die ontstaan buiten 
de school houden niet op bij de poort van de school. Maarten geeft aan dat het bespreken van ‘Social 
Media’ tijdens de ouderavond aan het begin van het schooljaar een krachtig signaal naar de ouders 
afgeeft. Dit actiepunt kan van de lijst af. 

4. Actiepunt Profiel vakleerkracht rondsturen (Maarten): Dit is gebeurd, actiepunt kan van de lijst af. 
5. Actiepunt Aanvraag ‘excellente school’: Frank geeft aan dat er nog geen beslissing is genomen over 

de vraag of de Bosschool zich aanmeldt voor het traject ‘Excellente Scholen’. Er wordt door de 
onderwijs inspectie ook gekeken naar een alternatief voor het traject ‘Excellente Scholen’ waarin 
scholen het predicaat ‘goed’ of ‘heel goed’ krijgen. Dit actiepunt kan van de lijst. 

6. Actiepunt Schoolplein: Het schoolplein wordt in de eerste week van de zomervakantie opgeknapt. Dit 
wordt zowel door Bram als Desiree bevestigd. Actiepunt kan van de lijst. 
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3. Ingekomen en uitgegane stukken 

Het schoolplan is besproken en kan van de lijst af. Het jaarverslag van de MR (Maarten) en het 
jaarverslag van het bestuur (directie) worden in september verspreid onder de MR leden.  
 

4. Nieuws vanuit de directie 
Frank wil voorlopig liever niet s ’avonds werken vanwege zijn gezondheid. Hij zal ervoor zorgen dat het 
‘Nieuws vanuit de directie’ voor elke MR vergadering besproken wordt met de voorzitter en een 
personeelslid van de MR zodat dit kan worden besproken in de vergadering. 
 
Het aantal leerlingen zal voor het schooljaar 2016 / 2017 uitkomen op 187 leerlingen. Daarnaast is de 
verwachting dat 5 leerlingen instromen gedurende het jaar. Dit is een mooi resultaat gezien het 
afnemende aantallen leerlingen in de regio. Marietje geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat de Bosschool 
het goed doet. Procentueel is het aantal leerlingen gelijk gebleven en is er geen sprake van krimp ten 
opzichte van andere scholen. Marietje zal de details van het onderzoek naar Maarten sturen zodat het 
kan worden verwerkt in het jaarverslag van de MR. 
 
Frank geeft aan dat alle vacatures zijn vervuld behalve die van de gym juf, Marieke Kooy. Hiervoor is al 
een persoon benaderd en Frank verwacht dat het voor het begin van het nieuwe schooljaar geregeld 
zal zijn.  
 

5. Nieuws vanuit het team 
Judith de Munck heeft een zware hersenschudding opgelopen nadat zij op het schoolplein een bal 
tegen haar gezicht had gekregen. MR vraagt hoe het met haar gaat en wenst haar sterkte met het 
herstel. 
 

6. Nieuws uit GMR en/of OR 
Sylvia geeft aan dat de voorzitter van het College van Bestuur van Tabijn is afgetreden. Haar algemene  
indruk van de vergaderingen van de GMR is dat een duidelijke planning ontbreekt.  
 

7. Rondvraag 
Maarten geeft aan dat de zittingsduur van 3 jaar voor leden van de MR voor de oudergeleding (Maarten 
en Bram) per 1 oktober 2016 afloopt. Voor de vervanging dan wel herverkiezing van de huidige 
oudergeleding van de MR zullen verkiezingen worden gehouden. Informatie hierover komt o.a. in de 
eerst volgende nieuwsbrief. Maarten en Bram laten nog weten of zij herkiesbaar zijn. (Actiepunt voor de 
volgende vergadering) 
 
De eerst volgende MR vergadering is op 11 oktober 2016 en begint iets eerder om 19.00 uur. Daarna is 
het jaarlijkse etentje met de leden van de MR. 
 

8. Sluiting 
 

Actiepunten voor de volgende vergadering: 

1. Goedkeuring Notulen MR vergadering van 8 maart 2016 (allen) 
2. Jaarverslag MR over schooljaar 2015 / 2016 (september 2016) (Maarten). 
3. Jaarverslag bestuur over schooljaar  2015 / 2016 (september 2016). (Directie) 
4. Herverkiezing oudergeleding MR (Maarten en Bram) 

 

 
Volgende vergaderingen: 11/10  van 19:00 t/m 20.00 uur, daarna is het etentje met de leden van de MR. 


