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Notulen MR vergadering 

Voor 

Datum en tijd 

Aanwezig 

 
 

 
Agendapunt Bijzonderheden 

Opening Door Rutger, welkom Mariëlle Jansen en Annemarie Veldman 

1. Nadere agendering Geen nadere agendering 

2. Mededelingen Fenny 

 IKC (als vast punt op de agenda); gesprekken met C. Pas van de Gemeente, om te kijken hoe 
het proces weer vlot getrokken kan worden. Er wordt wel gezamenlijk activiteiten opgepakt 
(Waste battle, stoelendans) 

 O4NT (standaard op de agenda); vragen ouders: 
o kosten tablets; er zijn meerdere opties, het streven is zo min mogelijk kosten voor de 

ouders, communiceren dat het in ontwikkeling is, wel in combinatie met de Telgenborch, 
omdat dit gezamenlijk altijd goedkoper is 

o worden het IPads? Ja  
o gesprekken overdag past niet in de agenda's van alle ouders. Dit is een bewuste keuze 

geweest van de school, men realiseert zich dat dat betekent dat ouders hier iets voor 
moeten regelen, maar de afspraak hoeft niet meer op een vastgestelde dag/week plaats 
te vinden en gebeurt in overleg met de ouders. Het is van belang dat de kinderen er bij 
kunnen zijn. 

o hoe zit het met de “zo zit dat groep”? Als het goed is gaat deze verdwijnen. 
o eerste week was het rustig, nadien meer vragen; kritisch, niet echt negatief 
o hoe gaat het gefaseerd ingevoerd worden 
o hoe verhoudt zich dit met geleidende school- en vakantietijden; dit is geen onderwerp 

van gesprek 
Het is ook belangrijk om te benoemen wat dit soort onderwijs aan successen oplevert.  
Het gaat om het belang van het kind, niet van de leerkrachten. Dat is tat het uitgangspunt. 
Mariëlle R  schrijft hier voor een stukje in de Stuifm@il voor volgende week 

3. Activiteitenplan met Fenny 

 Nieuw activiteitenplan opstellen (vorige zie bijlage) is aangepast en vastgesteld 

 Jaarverslag (instemming); Fenny stuurt het op en allen tot woensdag 5e kans om te reageren 

 Jaarverslag MR opstellen (concept als bijlage); opmerkingen geplaatst en aangenomen 
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  Schoolgids (instemming oudergeleding); oudergeleding heeft advies, lezen voor 5 oktober stuk 
nog door opmerkingen naar Rutger 

4. Actiepunten met Fenny Nvt 

5. Notulen d.d. 5 juli 2016 Goedgekeurd, na 1 tekstuele aanpassing 

6. Ingekomen post 

GMR: 

 Jaarverslag (05072016) 

 Agenda 27 juni en notulen 23 mei (05072016) 

 Notulen 27 juni (18072016) 

 Teksten cao PO en VO definitief (18072016) 

 Basistraining Venus  op 11 oktober (12092016); dit is een andere dan normaal (FNV), deze 
brengt kosten met zich mee en de MR heeft geen budget 

Overige: 

 Mailwisselingen kandidaten MR vacature; er is gemeld dat niet iedereen heeft kunnen 
stemmen, alle ouders wisten dat er gestemd konden worden, de stembus stond er en posters 
van de kandidaten 

 Mail Evalien Jones – Laarman  (18092016); Daphne heeft haar geantwoord 

 Mail Dineke Kroezen (19092016) -> besproken; Daphne mailt haar terug 

7. Ingebrachte punten 

 Leerlingenraad (voorstel Mariëlle R); plan van aanpak is goed, tijdspad uitwerken, zo spoedig 
mogelijk stappen nemen. Rutger zal het aan het team mailen, zodat zij er ook achter kunnen 
staan. Marielle R wil hem wel snel neer zetten, maar moet uiteindelijk overgenomen worden 
door andere ouders. In de Stuifm@il benoemen dat er ouder inzet nodig is. Planning, volgende 
week fiat door het team, voor de herfstvakantie benoemen in de klassen en na de vakantie 
kunnen leerlingen zich opgeven. Samen optrekken met de OV, omdat er geld nodig zal zijn 
voor activiteiten. Daphne stuurt de OV hier een mail over. 

 Voorstel afscheid Christien en Bianca; uitnodigen voor de komende vergadering, mochten zij 
niet kunnen, dan brengen wij hen een bos bloemen, anders gaat het te lang duren. 
Mariëlle J/Liesbeth overleggen met Fenny over de kosten. 

8. Rondvraag Geen rondvraag 
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9. Sluiting De vergadering sluit om 20.25 uur 

 

 

 
 

ACTIEPUNTEN  

 

Wie Wat Status 

Allen Bewaken hoe onderhoud school gewaarborgd wordt ; zonneschermen worden 
vervangen, plafonds worden vervangen die niet netjes meer zijn, er wordt wat 
geschilderd en de toiletten worden nu wel aangepakt. 

 

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)  
Marielle R Stukje voor Stuifm@ail met vragen van ouders over O4NT 6-10 

Allen Jaarverslag de Huve lezen en voorzien van opmerkingen Voor 5-10 

Daphne OV uitnodigen voor de volgende vergadering, hen mailen over de leerlingenraad en 
activiteiten. 

Zsm 

Daphne Jaarverslag naar Rutger mailen, leerlingenraad naar Mariëlle J en Annemarie Zsm 

Oudergeleding Schoolgids lezen en opmerkingen mailen naar Rutger 5-10 

Daphne Dineke mailen reactie op haar mail Zsm 
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