
 

 

 

 

 

N o t u l e n  M R - v e r g a d e r i n g    
3 0  s e p t e m b e r  2 0 1 9  
 
Aanwezig: Sybolt, Auke, Alco, Arne, Wilfred, Sanna, Barbara, Inge 

M.k.a.: Annelies, Jan, Jacco 

 

1. Opening 
Sybolt opent de vergadering om 19.30 uur en heet de nieuwe kandidaat Arne 

Roelevink van harte welkom. Arne stelt zich voor. Hij is vader van Sem en Roos. 

Annelies is afwezig. De overige MR-leden stellen zich ook voor. Jan is afwezig i.v.m. 

familieomstandigheden. Jacco is op vakantie. 

 

2. Vaststelling agenda 
Agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Notulen 26-06-19 
Het meerjarenbeleid willen we graag bespreken met de nieuwe algemeen directeur. 
37 Alleen nog informeel besproken. Trakteren is ook een bespreekpunt. Willen het 
team daar beleid op maken? Punt wordt toegevoegd. Goed om dit op de info avond 
te bespreken. Het fruit eten en de lunch is vaak wel gezond, de traktaties kunnen 
gezonder. Stukje site en nieuwsbrief. 
12 Kan nu afgerond worden nu taakverdeling bekend is. 
28 Eerst moet het beleidsplan afgerond zijn (Voor info zie Meander), 36 mondeling, 
Afgerond: 17, 27, 32, 33, 38, 39 (bij volgende controle moet de paal vervangen 
worden). 
 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 
Afscheid Albert Eising: Ouderleden zijn verhinderd, Wilfred en Inge gaan heen. 

5. Vergaderdata 
Herzien i.v.m. GMR data. Zie onderaan. 

6. Taakverdeling 

Annelies wordt onze nieuwe penningmeester. 

GMR-avonden worden verdeeld. Op actielijst. 

12 november gaat Sanna naar de PGMR. 

28 mei gaat Barbara. 

 

7. Schoolgids 
Gemeenteregeling opnemen. We streven er naar om alle leerlingen mee te nemen op 

schoolreis. MR keurt de schoolgids goed. 

8. Vaststelling 3 onderwerpen 
Communicatie naar ouders. Inventariseren hoe ouders dit ervaren. Andere punten 

bedenken we n.a.v. het jaarverslag. Deze wordt verspreid. 



 

 

 

 

 

9. 

 
 
 
 
 
Zakelijke ouderavond 
Begroting en jaarverslag worden rondgestuurd. 

10. Ontwikkelingen school 

 Schoolplan wordt ontwikkeld (19-23). Grote punten vanuit strategisch 

beleidsplan komen hier in. Alle specialisten hebben beleid ontwikkeld. Dit 

wordt over 4 jaren verspreid. Er is nu een concept jaarplan. 

 Ipads zijn erg prijzig. Er komt een bedrag bovenop van het beheer. 

 Margedag 10 oktober Rots en Water met het hele team. 

 We gaan de zaakvakken thematisch aanbieden m.b.v. IPC (betekenisvol 

maken) De eerste margedag is in november. De basis is Dalton en ook BLP 

wordt in dit traject meegenomen. 

 
11. GMR 

Niet besproken 
 

12. Pleinpraat 
Niet besproken 
 

13. Rondvraag 
Budget Sinterklaascommissie. Vorig schooljaar 800 euro. 5 euro per kind. Plan is om 

geen schoencadeautje te doen. 

1600 euro voor Sint en Kerst. Vorig jaar is het 2000 euro geworden. Er zijn nu meer 

kinderen in de onderbouw. MR is akkoord. 

Hoe is het met de hygiëne van de toiletten? 

 

14. Afscheid Jaco en Alco 
Sybolt bedankt Alco en overhandigt hem een cadeau. Jaco krijgt het thuisbezorgd. 

15. Sluiting 
Sybolt sluit de vergadering om 21.10 uur. 

 

Vergaderingen dit schooljaar:  
Dinsdag 12 november 

Dinsdag 14 januari (GMR) 

Woensdag 22 januari (onderwerpen) 

11 februari thema-avond GMR (ouderleden MR zijn uitgenodigd) 

Donderdag 5 maart 

Maandag 6 april 

Dinsdag 14 april (GMR) 

Dinsdag 19 mei 

Dinsdag 23 juni (GMR) 

Woensdag 17 juni 



 

 

 

 

 


