Verslag Medezeggenschapsraad Bos en Lommerschool
Datum
: 21 november 2017
Tijd
: 17:15 – 18:45 uur
Aanwezig : Halima Massoudi, Hanan Ben Massaoud, Anwar Guman,
Annelien de Voogt, René Udo, Marjan de Jong
Afwezig : ---Voorzitter : René Udo
Notulist : Marjan de Jong
Opening.
Notulen worden vandaag verzorgd door Marjan. Notulen voor komende vergaderingen
worden verzorgd door:
- 23.01.18 Anwar
- 13.03.18 Annelien
- 15.05.18 Hanan
- 26.06.18 Marjan
Anwar geeft aan nog niet een MR cursus te hebben bijgewoond. Er is wel interesse, ook
vanuit Marjan. Via de AWBR wordt een cursus gegeven in maart. Marjan stelt Anwar op
de hoogte van exacte datum.
De notulen van 27 juni en 11 juli zijn goedgekeurd. Er komt een rectificatie van de
notulen van 19 september inzake punt 3 Het huishoudelijk reglement.
Nieuwe ideeënbus MR staat in de gang bij de administratieruimte.
Anwar geeft aan secretaris te worden. Eerdere mogelijke bezwaren i.v.m. werk zijn niet
Aan de orde.
Schoolontbijt:
Hanane geeft aan dat een ouder heeft aangegeven dat hetgeen op de site van het
Nationaal schoolontbijt producten staan, die niet aan de kinderen zijn gegeven.
Dat betreft de yoghurt en de muesli. Dit was organisatorisch lastig om in de klas te
geven (en bovendien veel te weinig voor iedereen) Ook de thee is niet gegeven i.v.m.
veiligheid en omstoten. Leerkrachten hebben wel andere gezonde etenswaren
toegevoegd.
Luizencontroles:
De luizen worden als een groot probleem ervaren in de onderbouw.
Er is volgens Halima behoefte aan een protocol, controle en voorlichting.

Hanane gaat informeren bij GGD naar de meest effectieve aanpak.
Er zijn ouders die hebben aangegeven controles te willen uitvoeren. Hanane vraagt
hen zich te melden bij de ouderraad.

Ouderinitiatief:
Halima draagt aan dat er door ouders kritische vragen worden gesteld over het
ouderinitiatief. Er heerst onduidelijkheid. Wanneer er na de ouderavond m.b.t. de
documentaire nog steeds onduidelijkheid heerst, kan dit als agendapunt worden
aangedragen en de directie worden uitgenodigd.

Verslag bijeenkomst GMR d.d. 6 november
Marjan meldt dat de GMR zich nu buigt over een strategisch beleidsplan. GMR heeft
suggesties gedaan ten opzichte van het huidige plan. Ook wordt er een “taskforce”
geformeerd om suggesties te doen om het lerarentekort het hoofd te bieden. Volgende
GMR vergadering zal de begroting 2018 worden besproken.
Terugblik jaarlijkse ouderavond d.d. 26 september
De ouderavond van 26 september is positief ontvangen.
Stand van zaken IPC (Marjan)
Op dit moment draait het nieuwe thema in alle klassen. Halima wil graag eens in de
bovenbouw komen kijken (bij groep 8 Marjan) Marjan maakt hiervoor een afspraak.

De volgende MR vergadering is op 23 januari 2018.

