
 

 

 

 

 

N o t u l e n  M R - v e r g a d e r i n g  
2 2  j a n u a r i  2 0 2 0  
 
Aanwezig: Sybolt, Auke, Annelies, Arne, Wilfred, Barbara, Sanna en Inge 
M.k.a.: Jan (ziek) 
 
1. Opening 

Sybolt opent de vergadering om 19.00 uur en heet de leerlingenraad van harte welkom.  

2. Leerlingenraad 
Koen, Maartje, Wisse, Wende, Anoek en Mart vertellen hoe je in de leerlingenraad kunt 
komen en wat er van je verwacht wordt. Ook vertellen ze waar ze op dit moment mee bezig 
zijn in de raad: Goede doelen week, project “Schoon belonen”, voetbalveld op het grasveld 
aan de overkant van de school, pyjama-/onesie-/knuffeldag, andere juf/meester voor een dag. 
Over de eerste twee onderwerpen hebben ze uitleg gegeven in de klassen. Voor de goede 
doelen week hebben ze 5 doelen uitgekozen waaruit de kinderen per klas weer gaan kiezen. 
Ze zijn ook nieuwsgierig naar wat we in de MR allemaal bespreken. 
 

3. Vaststelling agenda 
Communicatie naar ouders is niet geagendeerd. We zetten dit voor 6 april op de agenda. 
Begroting, statuten en Kerst bespreken we bij agendapunt 12 
 

4. Notulen 12-11-19 
Notulen worden goedgekeurd. 

Actiepunten: 

28 Werkgroep ICT: Werkgroep met ouders is bijeen geweest. Deelgebieden zijn onder deze 

ouders verdeeld. Dit wordt nog teruggekoppeld in de info. 

46 Ouders vragen voor kascommissie in nieuwsbrief: Geen reacties. Sybolt gaat mensen 

benaderen. 

28/40/41/44/45/46 zijn afgerond. 

 

5. Ingekomen en uitgaande stukken 
Geen 
 

6. Concept schoolplan 
De groei van Peize staat niet beschreven in het schoolplan, maar in het Strategisch Beleidsplan 
van OPON. 
 

7. SOP 
Niet besproken. Indien er tijd is 5 maart bespreken 
 

8. Staking 
In de GMR is het besluit om niet uit te betalen besproken. Dit had te maken met het risico van 
terugvordering vanuit de overheid. De PO-raad heeft vervolgens aangegeven dat dit niet zou 
gebeuren. De gemeente/OPON hebben daarna besloten wel uit te betalen. De school gaat wel 
dicht. 
 
 



 

 
 
 
 

9. Ontwikkelingen school 
Niet besproken. 
 

10. GMR 
Arne wil het komende jaar wel zitting nemen in de GMR. Inge zorgt ervoor dat dit aan de 
secretaris van de GMR doorgegeven wordt. Arne reikt een memo uit. Het vakantierooster en 
de rol van het toezicht zijn besproken. De thema-avond wordt verzet naar 14 mei. De opkomst 
bij de PGMR was laag. Eskampen was wel aanwezig. 
 

11. Pleinpraat 
Niet besproken 
 

12. Rondvraag 
Kerst: De stand op het plein liep niet goed. De kerstwerkgroep heeft dit ook vastgesteld in 
haar evaluatie. Er wordt een speciale commissie voor opgericht die bestaat uit ouders. 
 
Begroting: De MR is akkoord met de voorgestelde begroting. 
 
Statuten: De statuten van de stichting en vereniging sluiten niet aan. De rekening staat op 
naam van de stichting. Auke en Annelies gaan nieuwe statuten regelen, de vereniging wordt 
opgeheven. Annelies en Sybolt worden nog ingeschreven (actie Inge) 
 

13. Sluiting 
Sybolt sluit de vergadering om 21.10 uur. 
 

Vergaderingen dit schooljaar:  
Maandag 6 april Communicatie naar ouders 

Dinsdag 14 april (GMR) 

Dinsdag 19 mei 

Dinsdag 23 juni (GMR) 

Woensdag 17 juni 

 

 

Nr. Actiepunt Wie 

12. Nieuwe statuten 
Inschrijven nieuwe leden bij KvK en uitschrijven oude leden 

Auke/Annelies 
Inge 

47. Agenderen SOP 5 maart (indien tijd) Communicatie naar ouders 6 
april 

Inge 

48. Terugkoppelen Deelgebieden ICT in nieuwsbrief Wilfred 

49. Mensen benaderen voor kascommissie Sybolt 

50. Aan secretaris GMR doorgeven dat Arne zitting neemt in de GMR Inge 

   
 

 

 

 


