Notulen Medezeggenschapsraad Bos en Lommerschool 7 maart 2017
Datum
Tijd

: 7 maart 2017
: 17:15 – 18:45

Aanwezig
Afwezig

: Charlotte Hagenaars, Hanan Ben Massaoud, René Udo, Annelien de Voogt,
Halima Massoudi, Anwar Guman
: n.v.t.

Notuliste
Voorzitter

: Halima Massoudi
: René Udo

Punt 1: opening
René opent de vergadering.
Anwar Guman, ons nieuwste MR-lid stelt zich voor aan ons. De rest van de MR-leden stellen
zich ook kort voor aan Anwar. Welkom Anwar!
Er wordt een nieuwe foto gemaakt voor op de website.
Punt 2: gespreksonderwerpen Trudy van den Berg (directie)
De directie is (in overleg) niet aanwezig bij de vergadering. De begroting is te laat verstuurd
aan de MR-leden. Hierdoor konden sommige leden zich niet voorbereiden.
Trudy van de Berg en Ingrid Schaeffers zullen de volgende MR vergadering aanwezig zijn om
toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden.
Gelieve alle vragen over de begroting voor de volgende vergadering mailen naar onze
voorzitter.
Anwar merkt op, dat de gemailde begroting beknopt is. Het verzoek om de werkelijke cijfers
van de begroting te mailen. René zal hier voor zorgen.
Extra mededelingen namens de directie:
- 6 mei 2017 is er een gesprek tussen de directie en de AWBR (de algemeen directeur).
De oudergeleding wil weten of er (namens de ouders) nog toevoegingen of opmerkingen
kunnen worden ingediend. René zal dit aan de directie mededelen en geeft aan, dat er
eventuele toevoegingen voor het gesprek van 6 mei kunnen worden ingediend bij de
directie. Op 9 mei 2017, zal Ingrid Schaeffers verslag doen over bovengenoemd gesprek
met de algemeen directeur.
- 9 maart 2017 is er een gesprek met Humanitas.
- Er is nog steeds geen definitieve opleveringsdatum van het nieuwe gebouw.

Punt 3: verslagen vergaderingen 24 oktober 2016 en 24 januari 2017
De notulen worden (op een aantal spellingfoutjes na) goedgekeurd en zullen op de website
geplaatst worden.
NB: onze nieuwe gymleraar Edwin is niet tijdelijk aangesteld. Hij is in dienst getreden en blijft
zolang het arbeidscontract van kracht is.
Punt 4: mededelingen
Zie opmerkingen in de agenda.
Geen aanvullende opmerkingen.
Punt 5: binnengekomen post
Er is geen post binnengekomen.
Mailbox is ook leeg.
Punt 6: GMR
Charlotte was hierbij aanwezig en doet kort verslag over de belangrijkste punten.
De schoonmaak is dit keer aan bod gekomen.
Het contract met het schoonmaakbedrijf is nog zeker 1,5 jaar van kracht. Er schijnt nog meer
onvrede te heersen over andere scholen, maar wegens de complexiteit van de aanbesteding
en contract, kan er weinig ondernomen worden.
Leraren vinden het aantal uur veel te weinig voor de hele school. Hierdoor stijgt de werkdruk
voor de leraren, omdat ze zelf ook schoonmaken.
Wel moet er ruim op tijd gekeken worden naar nieuwe aanbieders, voor het einde van het
schoonmaakcontract.
Charlotte zit in de werkgroep Communicatie van de GMR.
Punt 7: De Ouderraad
René heeft voorlichting gegeven over het opzetten van een professioneel Ouderraad. Dit is
goed ontvangen door de ouders.
Punt 8: Wijziging WMS
René is naar de onderwijsbeurs geweest. Hij leest een aantal wijzigingen uit de WMS voor
aan de rest van de MR-leden.

Punt 9: punten oudergeleding
Engels: er wordt momenteel weinig tot geen Engelse les gegeven. Ouders uiten hierover hun
bezorgdheid bij de oudergeleding. Annelien geeft aan, dat er meer aandacht gegeven wordt
aan de andere vakken (door tijdsgebrek). In de kleutergroepen wordt er wel aandacht aan
Engels gegeven. René geeft dit door aan de directie.
Cito-toetsen: ouders vinden de resultaten en rapportgesprekken te lang op zich wachten. De
Cito-toetsen hebben al geruime tijd geleden plaatsgevonden. Ouders vragen zich af waarom
dit zo lang duurt. René geeft aan, dat de resultaten eerst moeten worden getoetst voor er
met een conclusie/ gesprek kan worden gestart.
Gesprekken zullen begin april plaatsvinden.
Imago BLS: sommige ouders zijn bezorgd over de wijze waarop de BLS “neergezet” wordt op
folders. De personeelsgeleding benadrukt, dat iedereen welkom is op de BLS en het
belangrijk is dat iedereen ongeacht kleur, ras of geloof zich welkom voelt op onze school.
Punt 10: gezonde voeding en beweging
Jump In en de GGD zijn bezorgd over de eetgewoontes van onze jeugd.
De mening van alle MR-leden is gevraagd of wij ons kunnen vinden in de aanbevelingen van
de werkgroep gezonde voeding.
Iedereen is het unaniem eens, dat onze school een rechte lijn moet trekken betreft gezonde
voeding. Dit betekent, dat er enkel water gedronken mag worden bijvoorbeeld. In beide
pauzes. Ook traktaties moeten gezond(er) worden. Ook traktaties voor de leraren.
WVTTK: geen opmerkingen
Er zijn geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering af.
de volgende vergadering staat gepland op 09 mei 2017 om 17:15-18:45.

