
MR vergadering 
 
Datum: 16 januari 2017 
Aanwezig: Rutger Sibma (vz), Mariëlle Jansen, Fenny de Lange, Annemarie Veldman, Liesbeth Otten en Daphne Vos (not) 
Afwezig m.k.: Mariëlle Roelofsen  
 
 

Agendapunt Bijzonderheden 

Opening Opening door Rutger 

1. Nadere agendering ● Vergadertijd; Mariëlle kan niet eerder dan 19.15 uur, dat wordt de nieuwe tijd! 

2. Mededelingen Fenny 

● IKC (als vast punt op de agenda); visie is ontwikkeld samen met de VSO en kinderopvang, 
goed om de volgende keer te bespreken. Verder zijn er niet veel andere ontwikkelingen 

● O4NT (standaard op de agenda); zie laatste Stuifm@il, zijn wel nieuwe ontwikkelingen, 
informatieavond of –markt plannen? Ook de kinderen zullen dan geïnformeerd. Plan om 
wedstrijd uit te schrijven voor de namen van de stamgroepen. Er zal een handleiding 
moeten komen voor het gebruik van de IPads en hoe om te gaan bij schade. 
Er komt nieuwe inrichting van de hal, die uitnodigend werkt.  
Een lokaal van de Mare wordt gebruikt voor de bibliotheek. Verhuur andere lokalen van de 
Mare; er wordt gedacht aan kinderfysiotherapie o.a. 

3. Activiteitenplan met Fenny 

● Zorgplan; is nog niet verstuurd; wordt verspreid en hier ook per mail opmerkingen over 
plaatsen voor 1 februari 2017 naar MR@dehuve.nl 

● Passend onderwijs; welke effecten heeft dit? Hoe groot is het aantal leerlingen dat in de 
oude situatie naar speciaal onderwijs zou gaan? Hoe is de verdeling over de groepen? Het 
is moeilijk zo te beantwoorden, maar met de invoering O4NT zal dat alleen nog maar minder 
worden. 

4. Actiepunten met Fenny ● Geen punten 

5. Notulen d.d. 24 oktober 2016 

● Nog een keer aansluiten bij de OV, zoals we afspraken in 2016. Willen wij meer zicht 
hebben op hun werkwijze. Annemarie zal Mariëlle R vragen dit weer op te pakken, anders 
doet Annemarie het. 

● Parkeren is besproken, de hesjes worden gebruikt laten bedrukken met het Huve logo om 
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ook voor andere activiteiten te gebruiken, Liesbeth pakt dat op. 

6. Ingekomen post 

GMR: 
● Mail over vacature GMR voor personeelsgeleding én agenda voor de vergadering 

(12-12-2016)  
Overige: 

● Mail Mariëlle J over punten uit de GMR vergadering (28-11-2016) 
● Mail Venus over scholing  MR leden (06-12-2016) 
● CNV MR nieuwsbrief (23-12-2016) 

7. Ingebrachte punten 

● Voortgang leerlingenraad; is echt animo voor in de klassen, de vrijwilligster wil dit gaan 
begeleiden. Vrijdag a.s. stemmen, dan helder wie het wordt en dan zsm een vergadering 
op woensdag van 12.15 tot 12.45 uur, starten op woensdag 1 februari 2017. Zij moeten 
wel de kaders krijgen, dit wordt besproken met de vrijwilligster.  

8. Rondvraag 
● Stukje tbv Stuifm@il gezamenlijk opstellen; terugkoppeling passend onderwijs; 

leerlingenraad (korte beschrijving)verkiezingen; O4NT hard gewerkt voor komend jaar ook 
inrichting hal 

9. Sluiting  Sluiting om 20.50 uur 
 
 
 

ACTIEPUNTEN  
Wie Wat Status 
Allen Voor 1 februari 2017 reageren op het zorgplan (wordt nog gemaild)  
Allen Alert blijven op de werktijden van de leerkrachten (wordt binnen de GMR besproken). 

Met name straks als O4NT ingevoerd wordt zal dit extra’s vragen. 
 

Rutger Handleiding maken voor de website en up to date maken (Stuifm@il)  
Fenny Gemeente spreken over signalering bij school ivm veiligheid rondom parkeerplaats  
Annemarie Mariëlle R vragen structureel aan te schuiven bij de OV  
Liesbeth Hesje leerkrachten laten bedrukken  
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