
Notulen MR-vergadering 30 september 2015 OBS de Bosrank  
Afwezig: Henk Broekhuizen, Jeroen Kleene, Willemijn Spijkerman, Lidy Kuiters 

1. Directiemededelingen: 

 Personeel: 
o  Juf Willemijn en juf Janneke S zijn bezig met hun reïntegratietraject. Na de 

herfstvakantie zullen zijn naar verwachting hun werkzaamheden weer oppakken. 
o Juf Lidy zal niet meer terugkeren voor de klas. Zij zal binnenkort ouders op de 

hoogte brengen middels een schrijven in de nieuwsbrief. 
o Via Promens Care hebben we, in ieder geval tijdelijk, een conciërge: Ger. Hij zal 

op dinsdag en woensdag werkzaamheden vervullen op De Bosrank. Mogelijk 
wordt zijn aanstelling met twee dagen uitgebreid. 

 Scholing: 
o Een zevental leerkrachten binnen het onderwijsteam volgen op dit moment een 

(master)studie. Dit betekent dat er veel onderzoek gedaan zal worden op de 
scholen. 

 Schooljaarplan: 
o Het schooljaarplan heeft een aantal speerpunten: Borging/afstemming, Toetsing, 

Formatief/summatief toetsen en Onderzoek continurooster. 
 

2. Schooljaarplan 
Er zullen een aantal wijzigingen worden doorgevoerd in het schooljaarplan, op het gebied van 
het onderzoek naar invoering van een continurooster. De oorspronkelijke tijdsplanning wordt 
aangepast: er moet tijd genomen worden voor het onderzoek. Ook moet benadrukt worden dat 
de MR betrokken wil worden bij het proces, maar niet een initiator is. 
Het doel van het onderzoek is om te peilen bij ouders, leerkrachten en leerlingen hoe zij 
tegenover de invoering van een continurooster staan en welke kansen/bedreigingen zij zien. 
Behoefte om dit te onderzoeken komt vanuit nieuwe cao en ouders. 
Invoering van het continurooster is geen voldongen feit. Wanneer er op dit moment geen 
draagkracht is, zal er voor gekozen worden om het niet in te voeren. 
 

3. Start nieuwe schooljaar/samenstelling groepen. 
Op dit moment zijn er veel positieve geluiden.  
Leerkrachten van groep 7 worden gecomplimenteerd met de goede informatieavond:  goede 
samenhang tussen inhoud en verbinding met de groep. 
 

4. Voorstel samenstelling MR/nieuwe datum verkiezingen 
o Voorstel om de MR komend schooljaar te doen slinken naar 4 om 4 leden: akkoord bij 

meerderheid. 
o Voorstel om MR verder te laten slinken naar 3 om 3 leden bij 200 leerlingen: akkoord bij 

meerderheid. 
o Voorstel om MR-verkiezingen voor de zomervakantie te houden: unaniem akkoord. 

 
5. MR Verkiezingen 

Op natuurlijke wijze zal de MR slinken:  
Personeelsgeleding: Lidy zal afscheid nemen. Rolf treedt af en zal vervangen worden door Hennie 
Boers. Janneke B treedt af en zal vervangen worden door Patricia Wesselink. Jeroen en Willemijn 
gaan nog een jaar door. 
 
Oudergeleding: Marjolijn neemt afscheid. Jeroen en Michel zijn herkiesbaar. Anneke en Henk 
gaan nog een jaar door. 



Actie: Anneke zal de brief over de MR verkiezingen opstellen en verspreiden. 
 

6. OMR 
Marjolijn neemt contact op met André Wienen, voorzitter van de MR van De Veldwikke om de 
jaarplanning af te stemmen.   
 

7. GMR 
In de GMR is gesproken over: 

o Top Drenthe (provinciale invalpool). 
o Leegstand/fusies 
o ICT scholing 
o Statuut/huishoudelijk reglement GMR  
o Brainstorm werkgroepen 

 
8. Uitje 

Marjolijn komt via datumprikker met een voorstel voor een uitje. 
 

9. Wvttk 
Janneke B zal aan het eind van schooljaar 2015-2016 afscheid nemen van het onderwijs. 

 

 
  


