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BAL (Besluiten-Actie-Lijst) 

MR Dr. Bosschool 

 

 

 

Datum: 17-04-2018  

Aanwezig: Susanne, Daan, Hans-Lars, Ricardo, Victor, Jung, Eveline, Robin 

Gasten: Myra (directie) 

Afwezig:  

 

BAL maart 

- Akkoord. 

 

Ingekomen post/medelingen 

- Invulling Lentekriebels, vraag bij ouderinloop: veel materiaal beschikbaar maar weinig 

zichtbaar dit jaar. Komt deels door de betrekking in het thema. Wellicht meer voorlichting naar 

ouders volgende keer over de inhoud van de lessen. 

- Vervanging, bezetting en communicatie naar ouders. Er is besproken hoe er bij ziekte 

gecommuniceerd kan worden naar ouders toe. 

 

Concept leerlingenaantal en aantal groepen volgend schooljaar, formatie 

Toelichting van Myra op de conceptformatie voor volgend schooljaar. De officiële versie komt in de 

vergadering van mei. Er wordt toelichting gegeven op de keuzes die gemaakt gaan worden wat 

betreft aantal groepen en ondersteuning, inzet specialisten en facilitaire ondersteuning. 

 

Concept rooster vrije dagen / vakanties 

Komt terug in de vergadering van mei of eerder per mail. 

 

Evaluatie schooltijden 

Robin licht de evaluatie onder het team van de andere schooltijden toe. Belangrijke punten worden 

benoemd. Er is geen duidelijke voorkeur voor vijf gelijke dagen en de andere schooltijden worden 

over het algemeen als prettig ervaren. De inrichting en het gebruik van het plein is een 

aandachtspunt. 

 

Tussenevaluatie uitgaven ouderfonds en posten ouderfonds 

Daan licht de tussenevaluatie toe. Post cultuur blijft achterlopen maar dat wordt extra onder de 

aandacht gebracht van het team. 

 

Rondvraag 

- Victor meldt dat de eerste dag van de digitale afname van de CITO vlekkeloos is verlopen. 

- Ricardo vraagt naar de status voor de wetswijziging AVG, hier wordt vanuit het bestuur aan 

gewerkt. Myra zal informeren. 

- Huishoudelijk reglement zal in mei op de agenda komen. 

- Er wordt gekeken naar een andere invulling van het ouderfonds. Wordt vervolgd. 

- Susanne vraagt naar de communicatie omtrent de sponsorloop. Er was onduidelijkheid over de 

inleverdata van het geld. 

- De OMR heeft gebrainstormd over de communicatie naar ouders toe. Ze zullen weer meer 

aansluiten bij de ouderinformatieavonden van school.  

- Jaarkalender school schuift naar juni, inhoudelijk jaarplan schuift naar juni. Schoolgids komt in 

juni. 
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