Notulen Medezeggenschapsraad Bos en Lommerschool 27 juni 2017
Datum
Tijd

: 27 juni 2017
: 17:15 – 19:00

Aanwezig

: Charlotte Hagenaars, Hanan Ben Massaoud, René Udo, Annelien de Voogt,
Halima Massoudi en Anwar Guman
: n.v.t.
: Trudy van den Berg (directie), Ingrid Schaefers (directie)
: Halima Massoudi
: René Udo

Afwezig
Gasten
Notulist
Voorzitter

Punt 1: opening
René opent de vergadering.
Anwar (OG) geeft aan, dat de toiletten niet op slot kunnen (bij de kleuters). Niet alle
kinderen vinden dat even fijn. De directie geeft aan dat dit voor de veiligheid van de
kinderen is, maar dat er een bouwkundige naar zal kijken of er een kindvriendelijke oplossing
is.
Punt 2: gespreksonderwerpen directie
Openingsfeest 30/06: Het zomerfeest is in samenwerking met de Ouderraad georganiseerd.
De samenwerking is als zeer prettig ervaren.
Formatie: Zodra de formatie rond is, zal de directie dit bekend maken aan de ouders.
Juf Talitha gaat met zwangerschapsverlof en sommige leraren zullen minder uren gaan
werken. Juf Jet gaat met pensioen. Zo komt er volgend schooljaar een extra kleuterklas bij .
Juf Norma gaat in het najaar ook met pensioen.
Vanaf volgens schooljaar krijgen de groepen 3 t/m 8 muziekles.. Hoe hier invulling aan wordt
nog bekendgemaakt.
Er zijn sollicitatiegesprekken geweest. Een MR-lid van de PG was hier bij. Als de formatie
rond is, zal er een mail uitgaan naar alle leden van de MR.
25-uursmodel: er is een enquête geweest onder de personeelsleden over hoe invulling
wordt gegeven aan het 25-uursmodel. Optie 1 is 4x 15 minuten. Optie 2 is op vrijdag les tot
13:30 uur. De meeste stemmen gingen naar optie 1.
De oudergeleding heeft nog een derde optie aangekaart, namelijk: 4x per week les van 8:45
tot 14:30 uur.
Er wordt momenteel gekozen voor 4x 15 minuten. Volgend schooljaar wordt er een
evaluatie gehouden onder de ouders of deze keuze goed bevalt.
Klachtenregeling: de nieuwe tekst voor de schoolgids betreffende de klachtenregeling wordt
doorgenomen door de MR leden en de directie. Besluit: De klachtenregeling wordt op enkele
kleine details na goedgekeurd. De nieuwe tekst is te vinden in de schoolgids en op de
website.
Schoolkamp: De directie wil de ouderbijdrage verhogen naar €60,-. De kosten per leerling
bedragen momenteel €80,10. De directie wil het bedrag niet in 1x verhogen.

Besluit: Er wordt gekozen om de ouderbijdrage in twee jaren te verhogen tot de kostprijs.
Komend schooljaar zal de bijdrage voor het schoolkamp dus verhoogd worden met € 15 naar
€ 65.
IPC: Dit concept is geëvalueerd door alle personeelsleden. IPC wordt als positief ervaren en
de leraren en directie willen hiermee doorgaan. Ze vinden dat dit een positieve bijdrage
levert aan de nieuwe ontwikkeling van de Bos en Lommerschool.
De leraren krijgen begeleiding. Vier keer per jaar wordt er een thema behandeld.
De oudergeleding is minder enthousiast en heeft veel twijfels. De OG geeft nog geen
goedkeuring voor het invoeren van IPC. Hoewel de directie al besloten heeft om IPC in te
voeren, wil deze wel graag dat de oudergeleding hier achterstaat. Besloten wordt om hier de
volgende vergadering op terug te komen.
Wegens alle bovengenoemde punten is de vergadering uitgelopen. De andere punten die
op de agenda stonden zijn niet besproken en daarom wordt er een extra vergadering
ingelast op 11 juli.
Punt 10: de rondvraag en sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering af.
De volgende vergadering is op 11 juli 2017 van 17:15 tot 18:45 uur.

