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Agenda MR-vergadering 10 januari 2017 – Castricum – 19.30 tot 21.00 
 
Oudergeleding: Maarten Mol (vrz.) en Willemijn Veenboer 
Teamleden: Erika Schrover en Marietje Beemsterboer 
Gasten:  Directie Bosschool – Desiree Engelsma 
 

Afmeldingen: Desiree Engelsma 
 
Agenda:  
 

1. Opening vergadering 
Maarten wenst iedereen een gelukkig nieuw jaar. Erika vertelt over het overlijden van de moeder van 
een van de leerlingen in groep 4. Donderdag is de herdenkingsdienst.  
Maarten heet Willemijn welkom, daarna opent Maarten de vergadering.  
 

2. Vaststellen notulen en doornemen actielijst vorige vergadering (zie onder) 
De notulen van drie vergaderingen zijn besproken: 8 mrt 2016, 31 mei 2016, 11 okt 2016. 
De bespreking van de notulen leidt opnieuw tot een gesprek over communicatie van school naar 
ouders. De oudergeleding geeft aan dat ouders behoefte hebben aan transparantie met betrekking tot 
zorgleerlingen op school. Wellicht kunnen we daar meer regelmatig in de nieuwsbrief over informeren. 
En de ouders adviseren ieder geval tijdens de informatieavonden een pagina op te nemen over het 
algemeen beleid rond zorg en eventuele observaties in de klas.  
 
De notulen zijn verder goedgekeurd en worden door Marietje op de website gezet.  

 
Actiepunten 
1. Zoeken naar planning te bespreken stukken in de MR, waarschijnlijk gemaakt door vorige 
oudergeleding (Maarten en Bram) Het lijstje van de vorige oudergeleding is niet te vinden. We 
hebben wel het volgende overzicht vastgesteld:  
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.  
Maarten zoekt uit welke stukken we als MR moeten bekijken.  
2. Jaarverslag MR over schooljaar 2015 / 2016 (september 2016) (Maarten) Dit punt blijft staan. 
3. Jaarverslag bestuur over schooljaar 2015 / 2016 (september 2016) (Directie) Dit punt blijft staan.  
4. Verkiezing oudergeleding MR organiseren (Maarten en Bram) Dit punt kan van de lijst. 
5. Social Media plan Chiel met Frank bespreken (Maarten) Maarten en Willemijn overleggen wie van 
hen deelneemt in de werkgroep. Dit punt kan van de lijst.  
 

3. Ingekomen en uitgegane stukken 
Vaststelling oudergeleding MR 
We stellen vast dat de oudergeleding vanaf heden bestaat uit Maarten Mol en Willemijn Veenboer.  
 
Evaluatie verkiezingen 
Niet alle ouders hebben de mail gehad en sommige ouders van oud-leerlingen hebben de mail ook 
gekregen. We constateren dat de mailinglist niet volledig up-to-date was. In de toekomst zou dat via 
social schools kunnen.  
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Verder zijn we erg tevreden over de gang van zaken.  
 

4. Nieuws vanuit de directie 
 

5. Nieuws vanuit het team 
 

6. Nieuws uit GMR en/of OR 
GMR 
Sylvia is gestopt als lid van de GMR. Maarten stelt voor een nieuwe ouder te vragen die de GMR wil 
bezoeken en de MR op de hoogte wil houden.  

 
7. Rondvraag 

MR nieuwe start 
Marietje zegt de MR te zien als klankbordgroep van ouders en personeel richting de directie. Willemijn 
citeert de wettelijke bepalingen over de MR en benoemt de kerntaken van de MR als het bevorderen 
van goed overleg, gelijkheid en transparantie binnen de school.  

 
8. Sluiting 

Maarten sluit de vergadering.  
 

Actiepunten: 
 

 Notulen op de website zetten (Marietje) 

 Jaarverslag MR over schooljaar 2015/2016 (Maarten) 

 Lijst samenstellen van de stukken die we als MR moeten bekijken (Maarten) 

 Overzicht taken en bevoegdheden van de MR (Willemijn) 

 Jaarverslag bestuur over schooljaar 2015/2016 (Directie) 
 

 

Volgende vergaderingen: 21 maart 2017 en 23 mei 2017 van 19:30 tot 21:00  

 


