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BAL (Besluiten-Actie-Lijst) 

MR Dr. Bosschool 

 

 

 

Datum: 28-09-2017  

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

Gasten: Myra (directie) 

Afwezig:  

 

BAL juni 

- Akkoord. 

 

Ingekomen post/medelingen 

- Mail over digitale manier inning oudergelden: is niet geschikt voor onze situatie. 

 

Evaluatie schooltijden. Hoe gaat het tot nu toe? 

Algemene geluiden vanuit het team zijn positief. Gestructureerde dag voor team en kinderen. Ook 

vanuit de oudere kinderen zijn de ervaringen overwegend positief. Samen pauze en eerder klaar 

zijn vinden de kinderen prettig. De woensdag is een gekke dag wat betreft tijd en verdeling over 

de dag. De pauzes voor leraren loopt nu goed met pleinwachten e.d. 

Het buiten spelen op het plein verloopt nog niet altijd even soepel, vooral wat betreft overzicht. Er 

wordt verder gekeken naar een betere oplossing om incidenten op het plein te voorkomen. 

De leerlingenraad vindt het rooster heel vanzelfsprekend en normaal. Er hoeft geen uur meer 

overbrugd te worden maar je bent de hele dag op school.  

Vanuit ouders geen negatieve of positieve berichten binnen gekregen.  

 

Evalueren van het huidige rooster doen we via team, leerlingen en ouders. De planning is om rond 

februari te gaan evalueren. De werkgroep schooltijden gaat een evaluatie plannen en organiseren. 

 

Jaarplanning Dr. Bosschool en MR inclusief data MR 2017-2018 

De jaarplanning met onderwerpen wordt bekeken en eventueel aangepast. De aangepaste 

jaarplanning zal op de website komen. 

 

Communicatie naar ouders, Social Schools 

Social Schools wordt uitgerold. Ouders hebben bericht gehad met een toestemmingsformulier. Ook 

de wetswijzigingen naar aanleiding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

worden meegenomen in het voorjaar. 

 

Jaarvergadering MR en thema avond Dr. Bosschool 

Op de avond komt er een overzicht van wat er in dit jaar besproken is. Ricardo maakt het 

jaarverslag. Roeland maakt de jaarrekening/begroting. Daarna zal er een themabijeenkomst zijn 

over Social Schools en/of het gebruik van social media. 

 

Verkiezingen MR Oudergeleding 

Er zijn zes aanmeldingen gekomen. De verkiezingen worden door Eveline en Susanne voorbereid 

en uitgevoerd. Voor de jaarvergadering wordt bekend wie de MR gaat versterken. 

 

Jaarrekening 2016-2017 en begroting 2017-2018 

De voorlopige jaarrekening wordt bekeken en voorbereid voor de jaarvergadering.  

 

Rondvraag 
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Hans-Lars: Zijn er problemen met de levering van schoolmaterialen? Ja. De school zit er 

achteraan. 

 

 

 


