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BAL (Besluiten-Actie-Lijst) 

MR Dr. Bosschool 

 

 

 

Datum: 20-06-2017  

Aanwezig: Hans-Lars, Ricardo, Roeland, Victor, Eveline, Freya, Robin 

Gasten: Myra (directie) 

Afwezig: Susanne 

 

BAL mei 

- Akkoord. 

 

Ingekomen post/medelingen 

- N.a.v. mail ouder: De MR besluit post afscheid groep 8 te vergroten en samen te voegen met 

de post musical zodat er structureel geld beschikbaar komt voor het afscheidsboek. 

- N.a.v. mail ouder: Groep 1/2F wordt nog extra geïnformeerd over de groepsbezetting volgend 

jaar. 

- N.a.v. mail ouder: Er wordt voor volgend jaar een vrije dag gepland voor de krokus- en 

meivakantie. Er is geen garantie dat het ieder jaar kan. 

 

Formatie-invulling volgend jaar 

Is naar ouders gecommuniceerd. Geen verdere bijzonderheden. 

 

Concept-schoolgids 

Er ontbreekt nog een duidelijke visie over het aanbieden van kennis rondom verschillende 

geloofsovertuigen (kerndoel 38) i.c.m. met de feesten en vieringen. Hier gaan binnen school 

mensen mee aan de slag, dit komt waarschijnlijk rond december terug.  

Er komen namen en/of foto’s van het personeel duidelijk op de website. 

De gezonde traktaties blijven een verzoek. Wel voegen we toe, naast het rekening houden met 

allergieën, ook het rekening houden met verschillende (godsdienstige) diëten. 

 

Er wordt gesproken over het plan om het wegbrengen van kinderen door ouders tot in de klas   

terug te brengen. Het idee wordt voorlopig aangepast zodat op dinsdag en donderdag de kinderen 

van groep 5 tot en met 8 zelfstandig naar binnen gaan. Dit om de drukte op de gangen te 

voorkomen. We kijken volgend schooljaar hoe het werkt en of het weer aangepast moet worden. 

 

Ook worden in het vervolg de MR en de activiteitencommissie uitgenodigt in de info-avond nieuwe 

ouders om zich voor te stellen. 

 

Verder worden er nog een aantal andere zaken besproken, verhelderd en soms aangepast. 

 

Voorstel jaarkalender / MR-vergaderdata 

We checken allemaal de jaarkalender en de MR-data en reageren per mail op de voorgestelde data. 

Op het inhoudelijk jaarplan wordt nog schriftelijk gereageerd. 

 

Rondvraag  

- Eveline gaat de verkiezingen uitzetten voor volgend jaar. Ricardo gaat daarbij helpen. 


