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Notulen MR-vergadering 18 januari 2019 
 
Oudergeleding:  Maarten (vrz.) en Willemijn (notulen) 
Personeelsgeleding:  Erika en Marietje 
Gast:    Frank (directie) 
Tijd:   09.00 – 11.00 
Locatie:   De directiekamer 
  
  
1.  Opening vergadering 
2. Vaststellen notulen en doornemen actielijst vorige vergadering 
3.  Ingekomen en uitgegane stukken 
 - Internetprotocol voor de Bosschool – ter bespreking 

Het protocol moet nog worden geactualiseerd met de gedragsregels voor WhatsApp-groepen. 
Afgesproken is dat leerkrachten daaraan geen deelnemen omdat dat veel werklast voor 
leerkrachten oplevert en er bij echt heimelijk gedrag van leerlingen is er zo een nieuwe groep 
wordt aangemaakt. 
Uiteindelijke versie plaatsen op website (Marietje) 

4.  Informatie / punten vanuit de directie 
- Professioneel Statuut van de Bosschool – ter bespreking / uitleg door Frank 
De Bosschool heeft al jaren de laagst gemeten werkdruk binnen stichting Tabijn. Dit 
document is bedoeld om de werkdruk laag te houden in tijden dat dit een uitdaging is. Het is 
intern besproken; medewerkers waren tevreden over hetgeen geschreven is. Ook algemene 
directie en personeelszaken van stichting Tabijn waren zeer content met het geschreven stuk.  
- Aantal leerlingen: Er zijn meer dan voldoende aanmeldingen en de school loopt stabiel. 

5.  Informatie / punten vanuit de GMR / OR  
 - Niets ontvangen 
6.  Informatie / punten van de IB-er 

We zijn bezig met de CITO's.   
Arrangementen (extra steun voor leerlingen die dat nodig hebben) worden doorgezet, 
ondanks dat samenwerkingsverband daar graag terughoudend in is wegens de financiën. 
Er loopt een project vanuit de gemeente (stichting Zilveren Maan) rond rouw nav overlijden, 
ernstig ziekte en scheiding ouders. Deze krijgt een plek binnen Bosschool. Er zijn al enige 
aanmeldingen. 

7.  Informatie / punten vanuit de personeelsgeleding 
 geen 
8.  Informatie / punten vanuit de oudergeleding 

- ontvangen mail ouders 
Buitenschoolse activiteiten 
De rol van de school is om te faciliteren in de communicatie van vele buitenschoolse 
activiteiten om zo leerlingen (en ouders) attent te maken op de vele leuke activiteiten. Het is 
niet de rol van school zich ook te mengen in de activiteiten en mee te doen in de organisatie. 
De bewuste keus is de leerkrachten in te zetten waar zij voor aangenomen zijn, het lesgeven 
en de zaken die daarbij horen. Op privé basis kunnen leerkrachten natuurlijk altijd 
participeren.  
 
Continurooster 
De Bosschool kiest bewust geen continurooster te hebben, enkele argumenten daarvoor zijn:  
* De huidige schooltijden maken het de Bosschool mogelijk om een brede algemene 
ontwikkeling aan te bieden. Aangezien een continurooster in feite een verkapte 
efficiëntiemaatregel is, krijgen leerlingen op scholen met een continurooster minder uren 
aangeboden en daarmee een minder brede ontwikkeling mee.  
* Bij een continurooster worden pauzes voor kinderen en personeel heel kort. Voor kinderen 
betekent het dat ze minder bewegen (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/17/de-basisschool-
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houdt-nu-nog-slechts-pseudopauzes-a3633828) en voor leerkrachten is het 
werkdrukverhogend.  
* Een langere middagpauze verhoogt ook het concentratievermogen van kinderen in de 
middag, zeker in de onderbouw.  
* De pauze is ook voor de leerkrachten een moment even zaken van de ochtend na te kijken 
en er direct in de middag op terug te komen. Ook spullen voor de middag kunnen klaarzetten 
geeft rust in de lesstructuur 
* Met een continurooster wordt de kosten voor de NSO hoger.  
* Parttime werkende ouders komen niet goed aan ochtend werken toe. 
* Er zijn ook scholen die wel continurooster hebben, zo blijft de keuze voor ouders in het dorp 
ook divers. 
 
Pestprotocol 
De preventie van pestgedrag is op school onderwerp van continue aandacht, zowel in de 
klassen als in nascholing van leerkrachten. Omdat u via de MR uw zorg uit, verwachten we 
dat uw kind op dit gebied misschien een vervelende ervaring heeft. Het aanpakken van 
pestgedrag vraagt om een goede samenwerking. We willen u daarom vragen contact op te 
nemen met de leerkracht, directie of IB'er om zo samen tot een constructieve oplossing te 
komen.  
 
Plusklas  
De Bosschool is al 10 jaar blij met het samenwerkingsverband met de BSG op het gebied van 
de Plusklas.  
Het is 9 van de 10 jaar vrij probleemloos verlopen. Dit jaar is de BSG aan een groot 
vernieuwingstraject begonnen waardoor de beschikbaarheid van docenten sterk verminderd 
is. De verwachting is dat we volgend jaar gewoon in oktober kunnen starten. Ook zijn we 
intern bezig met het aanbod voor meer- en hoogbegaafden in de klassen.  

 
9.  Rondvraag 
 We streven ernaar om voor de zomervakantie de nieuwe verkiezingen kenbaar te maken.  
10.  Sluiting 
  
 
Openstaande / lopende actiepunten: 
 

c. Lijst terugkerende stukken op Social Schools zetten (Marietje). 
- Maarten stuurt aan Marietje. 

d. Namen op website aanpassen (Marietje/Willemijn). 
- voornamen gebruiken, documenten van website weg met voor en achternaam (Marietje). 

f. Inschrijven MR cursus. 
- blijft staan. 

g. Meedenken met 100-jarig bestaan van de Bosschool (allen). Ligt al mooi programma! 
- blijft staan. 

 
Nieuwe actiepunten: 

1. Artikel 8 als linkje op de website (Marietje). 

2. Maarten levert een uitleg over taken MR. 

3. Definitieve stappenplan noodinval zoals geadviseerd door de MR nog plaatsen op soc 
schools 

4. Aanleveren professioneel statuut. 
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