Agenda MR-vergadering 7 november 2017
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Gast:
Tijd:
Locatie:

Maarten (vrz.) en Willemijn
Erika en Marietje
Desiree
19.30 - 21.00
directiekamer

Agenda:
1.

Opening vergadering

2.

Vaststellen notulen en doornemen actielijst vorige vergadering
Marietje moet de Lijst terugkerende stukken nog op Social schools zetten. Notulen zien er
verder goed uit.
De MR-cursus hebben we nog niet gevolgd. Maarten geeft aan dat Sharepoint op dit moment
niet toegankelijk is voor hem omdat Tabijn overgaat naar Social Schools. Maarten vraagt de
datum na bij Tabijn.
Het jaarverslag van 15/16 is inmiddels bijna achterhaald, het nieuwe jaarverslag zet Marietje
op Social Schools. Het wordt daarmee actief gedeeld met alle ouders.

3.

Ingekomen en uitgegane stukken
Jaarverslag 16/17
We bedanken Maarten voor het schrijven van het jaarverslag en hebben op een aantal punten
om aanpassing gevraagd. Naar aanleiding daarvan geeft Maarten aan dat hij ouders graag
meer op de hoogte zou willen houden van o.a. werkzaamheden IB en cursussen personeel
zodat het inzicht van ouders in onze professionaliteit wordt verhoogd.

4.

Informatie / punten vanuit de directie
Begroting
Frank heeft bij Tabijn te horen gekregen dat er voldoende reserves zijn om meer geld uit te
geven. O.a. een tweede kleutergroep starten gedurende dit schooljaar, uitbreiding uren IB en
een conciërge.
Communicatie
We bespraken de situatie in groep 6 aan het begin van het schooljaar waarbij de
invalleerkracht uiteindelijk is vervangen door Paulien. Maarten geeft aan dat hij vindt dat de
school steken laat vallen in de communicatie, met name bij het delen van ‘slecht nieuws’. De
MR begrijpt dat je bij een delicate zaken voorzichtig en respectvol wilt handelen waarbij het
gevaar optreedt dat voorzichtig handelen leidt tot een vermijdende strategie. Een proactieve
informatievoorziening van de strekking dat de directie op de hoogte is van spanning in een
groep en nadenkt over ondersteuning had mogelijk helpend kunnen zijn ter geruststelling van
ouders in deze situatie.
Meedenken over 100-jarig bestaan Bosschool
BSG bestaat ook 100 jaar en zij vieren het met podia en wij kunnen daar bij aansluiten. MR
vindt dat een goed idee.
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5.

Informatie / punten vanuit de GMR / OR
Schoolplein opruimen
Er is een blower gekocht en de directie gaat ermee aan de slag. OR wil graag dat groep 7/8
1x per week het schoolplein veegt.

6.

Informatie / punten van de IB-er
Inzicht werk IB’er
Maarten geeft wederom aan dat hij denkt dat er bij ouders behoefte is aan meer inzicht in wat
de IB’ er doet.

7.

Informatie / punten vanuit de personeelsgeleding
Stand van zaken vwb de landelijk geplande acties / stakingen
Informatie is op dit moment nog niet beschikbaar en volgt eind november.

8.

Informatie / punten vanuit de oudergeleding
Roken op school
Maarten en Willemijn hebben beide van een aantal ouders klachten gekregen over het roken
op de schoolplein. Het sjekkie achter zijn oren vinden ze ongepast. Willemijn geeft aan dat zij
ouders heeft gesproken die Frank er ook persoonlijk op hebben aangesproken.
Naast het voorbeeldgedrag van Frank zou de school er bij schoolfeest een actief nietrookbeleid gevoerd zou moeten worden. Je zou mensen kunnen verzoeken om niet in bijzijn
en buiten aanzicht van kinderen te roken.
Alcohol in schoolverband
Er zijn drie situaties waarbij in schoolverband door ouders/leerkrachten wordt gedronken: het
schoolfeest, tijdens kerst in de boshut en op Vlieland en piratenkamp. MR vindt dat de school
er vanuit haar voorbeeldfunctie over nagedacht wordt hoe de school zich daartoe wil
verhouden. We willen als MR geen nieuw beleid voorschrijven maar beginnen met
informatievoorziening door Willemijn om een verandering te stimuleren.
Stand van zaken Social Media werkgroep
Er zijn drie ouders bij elkaar geweest die aangaven dat het volgens hen eigenlijk niet nodig is
om een werkgroep te hebben als het Media Paspoort in werking wordt genomen. Zij hebben
alleen nog vragen over wanneer dat dan daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ouders gaven aan
dat zij verwachten dat er onder ouders animo is voor een informatieavond voor ouders over
de mogelijkheden om hun kinderen te begeleiden en controleren.
Er wordt op de WA een informatieavond voor ouders georganiseerd, misschien kunnen we
daar van leren.

9.
10.

Rondvraag
Sluiting

Actiepunten:

1. Lijst terugkerende stukken op Social Schools zetten (Marietje)
2. Jaarverslag16/17 op Social Schools (Marietje)
3. Officieel inspectierapport op website zetten of controleren of het erop staat (Marietje)
4. Meedenken met 100-jarig bestaan van de Bosschool (Allen)
5. Frank vragen om reactie op de vragen nav voorlopige jaarcijfers (notulen mei 2017) (Maarten)
6. MR-cursus data navragen en inschrijven bij Tabijn (Maarten)
7. Vragen naar de waarde van de informatieavond Social Media voor ouders op de Willem-Alexander
(Desiree/Erika)
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Volgende vergaderingen:
- 20 maart 2018;
- 29 mei 2018.
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