
 
 
 

 
 
 

AGENDAPUNT VERSLAG EN BESLUITEN 
Opening Opening door Rutger 
1. Nadere agendering Vergaderdata volgend jaar 
2. Mededelingen Fenny In het kader van IKC 

- bibliotheek nu ook voor de andere scholen (Stapvoorde, 
Compaan en Mare locatie Kolibrie), wordt wel qua locatie 
verhuist om minder bewegingen in school te krijgen. Meer 
boeken en een goedkoper abonnement. 

- dyslexiecentrum zoeken een ruimte en komen ook in dit 
gebouw 
 

Dance to move hebben een aantal kinderen die mee hebben 
gedaan, uitvoering geweest. In september de waist battle groep 8 
van de scholen locatie Kolibrie icm het Noordik en ROC 
 
De woonboulevard heeft een actie om het stiltecentrum bij het ZGT 
te sponsoren, zoeken sponsors. Alle kinderen van alle basisscholen 
van WMB gaan mee doen aan de grootste stoelendans ter wereld. 

3. Activiteitenplan - onderwijskundig jaarplan, Fenny heeft een update 
weergegeven. Veel is al afgewerkt, sommige punten zijn even 
aangehouden door de invoer van de nieuwe methode 

4. Actiepunten Fenny - O4NT; aandacht voor de communicatie naar ouders. Dit project 
wordt gedaan met de Telgenborg, dat maakt dat de kosten 
lager uitvallen. Het bestuur staat achter deze keuze, dus de 
Huve wordt hierin wel ondersteund. Tablets gaan dan mee 
naar huis. Ouders dienen dan een WA verzekering te hebben 
om schade zodoende te dekken. 
De MR oudergeleding is voor de invoering van deze methode 
daarmee is de instemming verleend. 
Ouders van de klankbordgroep zijn ook enthousiast.  

- Leerlingenraad; voorstel past goed in het licht van O4NT. Heel 
goed idee, gaan we invoeren, alvast over communiceren in de 
Stuifm@il (Mariëlle schrijft dit) 

- Pannakooi gaat afgerond worden 
5. Notulen 19 mei 2016 Veiligheid is een aandachtpunt op dit moment in de wijk, dus het is 

goed om nu bij de Gemeente aan te geven over de oversteek bij de 
bushalte. Na de zomer opnieuw oppakken. 

6. Ingekomen post - Internetconsultatie WMS en de cao po 
- Agenda GMR 23052016 

7. Ingebrachte punten MR verkiezingen, nu op gang brengen gezien de tijdsdruk, ook 
leraren zijn benaderd 
Voorstel vergaderdata is gemaakt, 

7. Rondvraag  Volgend jaar meer gestructureerd vergaderen, meer 
voorbereidende stukken aanleveren en ook voorbereiding op de 
rondvraag. 

8. Sluiting 21.34 uur 

 
 

VERSLAG MR-VERGADERING DE HUVE 
Datum:  05-07-2016 
Aanwezig: Rutger (vz), Mariëlle, Fenny, Bianca en Daphne (not.) 

Afwezig:  Liesbeth en Christien 



ACTIEPUNTEN  
 

Wie Wat Status 
Allen Bewaken hoe onderhoud school gewaarborgd wordt en hoe 

samenwerking met de Rank verder vorm gegeven wordt 
 

Allen Alert blijven op de werktijden van de leerkrachten (wordt binnen de 
GMR besproken).  

 

Rutger Handleiding maken voor de website en up to date maken 
(Stuifm@il) 

 

Mariëlle Stukje voor Stuifm@il over leerlingeraad Voor do a.s. 

Daphne Agenderen eerste vergadering veiligheid bij oversteek  
 

Daphne Agenderen eerste vergadering informatieavond voorbereiden  

 
 
Met vriendelijke groeten, 
Daphne Vos 
 


