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BAL (Besluiten-Actie-Lijst) 

MR Dr. Bosschool 

 

 

 

Datum: 15-11-2017  

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

Gasten: Myra (directie) 

Afwezig:  

 

BAL september 

- Akkoord. 

 

Ingekomen post/medelingen 

- Mail n.a.v. afsluiting thema kleuters. Myra geeft gereageerd. 

 

Evaluatie jaarvergadering  / Thema-avond Social Schools 

Opkomst vergelijkbaar met voorgaande jaren. Belangrijkste punt was het opnieuw bekijken van de 

begrotingsposten in het ouderfonds. Dat zal dit schooljaar ook gebeuren.  

De tips en kritiek aangaande Social Schools wordt meegenomen bij het implementeren.  

De mogelijkheden voor de andere partijen in de school om gebruik te maken van Social Schools 

wordt meegenomen. Ook de manier van informatievoorziening naar ouders die geen Social School 

hebben wordt besproken. Een mogelijkheid is de belangrijkste berichten op de website te plaatsen. 

 

Reglement en statuut 

Via de GMR zullen de statuten en reglementen van de SPO bekeken en vernieuwd worden. Daarna 

kunnen deze voor onze MR ook vernieuwd worden.  

Verder worden ook de reglementen en statuten van het ouderfonds opnieuw gemaakt. De vraag is 

of een oudervereniging de beste manier is om het ouderfonds te beheren. Dit zal dit schooljaar 

verder onderzocht worden.  

Het delen van documenten gaan we onderzoeken, zodat het makkelijker wordt. 

 

Samenwerking partners in school 

Samenwerking verloopt goed. Er zijn regelmatig overleggen met de BSO en de Klimop. De 

organisaties komen elkaar vooral tegen bij de invulling van de pauze en zaken omtrent het 

gebouw. Bij verschillende werkgroepen zijn de BSO en/of Klimop betrokken (jonge kind, gedrag).  

 

8 onderdelen jaarplan Dr Bosschool 

De werkgroepen binnen school zijn een vertaalslag van de 8 onderdelen uit het inhoudelijk 

jaarplan. De volgende keer zullen we in de vergadering de 8 werkgroepen langs gaan. Ieder PMR-

lid zal over een aantal werkgroepen de MR informeren. Deze zullen op verschillende vergaderingen 

behandeld worden. 

 

Rondvraag 

- Daan vraagt of er een incidentenregistratiesysteem is. Myra vertelt dat we dat nu in ParnasSys 

doen. De SPO heeft een incidentenregistratiesysteem in Excel gemaakt en dat is naar alle 

scholen gestuurd. Dat wordt nu in gebruik genomen. 

 

Taakverdeling MR inclusief aandachtsgebieden 

Susanne blijft nog een jaar voorzitter. Daan wordt penningmeester van het ouderfonds. Ricardo 

blijft de PR doen. Robin zal secretaris blijven. 
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Vaststellen jaarverslag 

Het jaarverslag is opgesteld en goedgekeurd. 

 


