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BAL (Besluiten-Actie-Lijst) 

MR Dr. Bosschool 

 

 

 

Datum: 18-01-2018  

Aanwezig: Susanne, Daan, Hans-Lars, Victor, Robin 

Gasten: Myra (directie) 

Afwezig: Jung (verlof), Eveline, Ricardo 

 

BAL december 

- Nieuwe datum sponsorloop, 21 maart 

- Akkoord. 

 

Ingekomen post/medelingen 

- Brief Myra over vervanging 7b. Geen bijzonderheden. 

- Beloning Taakspel (Ipad), via de ouderinloop de vraag of een Ipad als taakspelbeloning een 

passende beloning is en of het meenemen van eigen Ipads geschikt is aangezien niet iedereen 

een Ipad heeft. School zal bij deze taakspelbeloning een Ipad van school verzorgen voor de 

kinderen die geen Ipad meehebben. 

 

Social Schools 

Website is inmiddels online. Algemene communicatie via Social Schools kan nog beter 

gestroomlijnd worden. Er wordt vanuit het MT gewerkt aan een oplossing. Zo komt er bijvoorbeeld 

een redactie voor de school- en bouwbrede berichten. Voor de MR wordt nog naar een oplossing 

gezocht.  

 

Evaluatie Schooltijden 

Er is intern geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan worden wat aanpassingen gedaan in de 

lesroosters. De evaluatie met ouders en leerlingen komt waarschijnlijk in maart. 

 

Reglement en Statuut MR 

Dit jaar zullen het MR-statuut, MR-reglement en huishoudelijk reglement aangepast worden. Vanuit 

de SPO zullen nieuwe statuten en reglemente gedeeld worden die door onze MR aangepast kunnen 

worden. Voor het huishoudelijk reglement worden voorbeelden gezocht want die heeft de MR nog 

niet. 

 

Beheer en onderhoud schoollocatie 

Er zijn wat problemen met ICT e.d. Sommige dingen zoals de bel, telefoon en internet zijn te 

ingewikkeld en de expertise is niet aanwezig in school om eventuele problemen op te lossen. Er 

wordt gekeken hoe zaken versimpeld kunnen worden. De energiekosten zijn laag.  

 

Tussenevaluatie ouderfonds en posten ouderfonds 

De samenwerking met de rekenmeesters is goed. Daan stelt voor maandelijks een update te doen 

over het budget van het ouderfonds. De evaluatie nu laat zien dat er naar verwachting wordt 

uitgegeven.  

Welke posten er in de begroting moeten komen wordt aangepast. Het idee is om het meer per 

thema te verdelen. Zo krijg je een aantal hoofdthema’s waarmee de begroting overzichtelijker 

wordt: zoals feest, sport, boeken, cultuur, digitaal etc. Wellicht kunnen de thema’s soms toch 

uitgesplitst worden, zoals voor de Sint en Kerst. Deze zullen gedeeld worden met het team waarbij 

vooral gekeken wordt naar de rol van het keukelen en of alle werkgroepen zich in de posten 

kunnen vinden. 
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Rondvraag 

Daan vraagt naar de notulen van de vergadering van de leerlingenraad. Deze zullen aan de MR 

gestuurd worden wanneer ze er zijn. 

 

Communicatie MR/achterban 

Hoe kunnen we de achterban nog beter bereiken? We zullen per geleding evalueren hoe het ervoor 

staat en wat er beter kan. 

 

 

 


