Notulen - MR Bosbeekschool
Agenda vergadering 16 April aanvang 19.30 uur
Aanwezig: Wouter, Kim, Anja, Alexander, Eelco, Melanie, Caroline, Gisela, Lindy, Carmen
(GMR), Patrick en Hedwig (OR)
1. Opening
(voorstelrondje voor
OR en GMR lid)
2. OR
a. Besteding vrijwillige ouderbijdrage
*Schoolkamp: Moet de vrijwillige ouderbijdrage omhoog?
Nu: 55 euro – groep 1 t/m groep 7 (ouderbijdrage en schoolreisje) + groep 8 105
euro (ouderbijdrage en schoolkamp)
*Hedwig maakt een plan met daarin een voorstel voor verhoging ouderbijdrage.
Stuurt dit op de mail en dan volgt een stemmingsrondje (per mail). Rond juni
afgerond hebben.
*Soms is er geen buffer: evt. een plannetje maken voor wanneer wat weer opnieuw
aangeschaft moet worden, zoals hesjes en sportkleding.
b. vaststelling begroting/plan voor volgend schooljaar: tot op heden verloopt het
goed. Geen gekke dingen.
c. Hesjes
Hedwig zoekt de hesjes die we nu op school hebben uit. Voorlopig schaffen we geen
hesjes aan met een Bosbeeklogo.
d. Nieuwe penningmeester OR:
Jennifer Wise. Hedwig werkt haar in, helpt haar evt. volgend schooljaar ook.
3. Discussie ingezonden stukken directie (alleen MR leden)
4. Discussie/mededelingen directie (Wouter Sommers)
a. Mededelingen
• Personeel
• jubileum 150 jaar onderwijs
*Theatrale rondgang: voorbereiding is begonnen
*Groepje oud-leerlingen: 70 jarigen / denken proactief mee met een
tentoonstelling
*Subsidie/financiën is nog niet rond. Mee bezig.
*Ook een bijzondere week voor de leerlingen. Zaterdag reünie.
b. Formatie aantal groepen / leerkrachten (voor 1 mei)
Formatie is besproken.
c. Evaluaties jaarplan 3 x p.j. (proces/resultaten)
Het verloopt goed. Topondernemers is in ontwikkeling. Er komen workshops waarop
leerkrachten zich kunnen inschrijven. Wouter stuurt status jaarplan.
d. Evaluatie voortgang meerjarig beleidsplan (4 jaar)

Volgend schooljaar het beleidsplan afronden.
e. Klankbordgroep
Bestaat uit: Scholen met succes, ouders, leerkrachten en schoolleider.
Brainstorm: Waarom kiezen ouders voor de Bosbeekschool? Prettig team, fijne
sfeer, mooi gebouw.
Het doel is om een profiel voor de Bosbeekschool te maken, met passende slogan.
Nu 1 bijeenkomst gehad. Wouter neemt de MR mee in dit proces. Iedere keer als er
een klankbordgroep bijeenkomst is geweest, krijgen we als MR een terugkoppeling.
f. Werkverdelingsplan
Een prettige PMR vergadering gehad. PMR gaat een presentatie verzorgen voor het
team, met hierin ook een aantal voorstellen. Met als vervolg een stemmingsronde.
g. communicatie (intern/extern)
*Enquête
Ouders hebben t/m 19 april de tijd om het in te vullen.
Vervolgens worden de resultaten teruggekoppeld naar het team en daarna naar
de ouders.
h. Vreedzame school (2x pj)
Ouders worden op de hoogte gehouden, er zijn klassenbezoeken geweest.
Aandachtspunt: scholing mediatoren. Dit moet opgestart worden. Om de 2 jaar een
ouderbijeenkomst organiseren.
i. Verkeer
*juni: riolering wordt gedaan - stoepen verbreden, een rand waardoor je niet kan
parkeren, kiss en ride bord gaat weg, op het kruispunt komt een verhoging.
Het plan ziet er goed uit. Het wordt wel een chaos om de school. Misschien is juni
niet haalbaar en gaan ze in het najaar aan de slag.
j. TSO
*Status oprichting stichting: de stichting is opgericht.
Eelco gaat een stukje schrijven voor in de Nieuwsbrief’
*Terugkoppeling overleg Partout
Het bedrag gaat omhoog naar 2,75 euro / schaduwdoek kleuterplein is opgemeten –
ze komen het ieder jaar ophangen en weer weghalen / voorschoolse opvang:
Bosbeekouders hebben daar niet veel interesse in (4 leerlingen maken hier nu
gebruik van).
5. Evaluatie van discussie directie – besloten (alleen MR leden)
Nogmaals gekeken naar de formatie.
6. Lopende zaken
a. GMR vergadering
We besluiten in het vervolg per agenda of we aanwezig zijn of niet.
7. Communicatie
8. Ingekomen stukken
9. Actielijst: doorgenomen
10. Rondvraag: GMR lid – er komen vacatures vrij binnen de GMR.
Donderdag 4 juli groep 8 musical avond / MR vergadering verzet naar donderdag 27 juni.

Sluiting vergadering: 22:00 uur

Acties:
Eelco
-Stukje Nieuwsbrief schrijven over stichting.
Wouter
-Schoolmeubilair vervanging: 2029 of 2020 . Wouter gaat hier nog op reageren.
Allemaal:
Stemmen ouderbijdrage (rond juni)
GMR vergadering: donderdag 16 mei (Carolien) en woensdag 26 juni (Alexander)
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie bestuursbureau OPO IJmond, Zeilmakerstraat 62, 1191 JC Velserbroek
Volgende MR vergadering: dinsdag 28 mei

