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MR vergadering 
 
Datum:   24 oktober 2016 
Aanwezig:  Rutger Sibma (vz), Mariëlle Jansen, Fenny de Lange, Annemarie Veldman, Bianca Jannink (gast) en Daphne Vos 

(not) 
Afwezig m.k.: Mariëlle Roelofsen en Liesbeth Otten. 
 

 
Agendapunt Bijzonderheden 

Opening Door Rutger, afscheid Bianca, dank voor de geleverde diensten 

1. Nadere agendering  Geen andere punten 

2. Mededelingen Fenny 

 IKC (als vast punt op de agenda); voor de vakantie bijeenkomst alle betrokken directeuren 
en Camiel Pas vanuit de Gemeente. Dit heeft geleid tot nieuwe openingen. Elke maandag 
komen de betrokkenen nu bij elkaar met huiswerk om mee verder te gaan (ontwikkelen 
visie). Ook gezamenlijke activiteiten samen doen heeft geleid tot leuke samenwerking met 
de andere scholen (stoelendans en waist battle). 

 O4NT (standaard op de agenda); interview in het krant het gesprek met de directeur van de 
Telgenborch is uit zijn verband getrokken. Afgelopen weekend ook een negatief stuk over de 
nieuwe onderwijsontwikkelingen (Ipad scholen in de knel). Op het eerste stuk is door de 
directeuren gereageerd naar de ouders. O4NT zal op de laatste berichtgeving reageren.  

 Stichtingsbreed 20 leerlingen minder, dat maakt dat de invaller niet kan blijven. Er wordt wel 
gekeken naar een nieuwe invaller (payroll) die dan tot de zomervakantie kan blijven.  

3. Activiteitenplan met Fenny 

 Huishoudelijk reglement MR Actualiseren (o.a. rooster van aftreden); Instemming; Daphne 
past aan en stuurt deze naar Rutger om op de website te zetten. 

 ZIEN!  Bespreken resultaten; Monitoren; demonstratie van het systeem, volgt de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de kinderen, hier kunnen handelingsplannen uit voort vloeien 
om de kinderen verder te helpen ontwikkelen. Ouders kunnen op termijn hier ook in werken. 

4. Actiepunten met Fenny Geen punten 

5. Notulen d.d. 26 september 
2016 

 Actielijst bijwerken; heeft Mariëlle dat stukje nog geschreven voor de Stuifm@il; het is door 
de aanwezigen niet gezien. Nu heeft het geen effect meer, wel belangrijk juist dat soort 
communicatie goed te doen. 
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6. Ingekomen post 

GMR: 

 Mailwisseling Dineke Kroezen nav haar mail voor de vergadering (27-9-2016) 

 Notulen (3-10-2016) 

 Agenda 24-10-2016 (15-10-2016) 

 Handige documenten (15-10-2016) 

 Wijziging in de WMS (15-10-2016) 
Overige: 

 Reactie OV op onze uitnodiging (4-10-2016); nog geen reactie ontvangen, Daphne vraagt 
na 

 Mailwisseling Bianca en Christien ivm afscheid; Christien krijgt morgen het bloemetje. 

 Een 10 voor juf; Dag van de Leraar (20-10-2016) 

7. Ingebrachte punten 

 Wie neemt het doornemen van de GMR stukken voor z’n rekening tbv een korte 
terugkoppeling in de volgende vergadering (Daphne); Mariëlle Jansen gaat dit doen. 

 Hoe gaan we communicatie naar de ouders inslijten in ons werkproces (Daphne); na elke 
vergadering een korte samenvatting schrijven die versturen naar de leden ter goedkeuring 
en direct donderdag in de Stuifm@il 

 We moeten nog een foto maken van de MR, volgende keer. 

8. Rondvraag  Geen inbreng vooraf. 

9. Sluiting Sluiting om 20.40 uur 
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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. 

Grootste deel is gereed 

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)  
Marielle R Stukje voor Stuifm@ail met vragen van ouders over O4NT 6-10; is niet gebeurd, Daphne 

zal Mariëlle vragen 

Allen Jaarverslag de Huve lezen en voorzien van opmerkingen √ 

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

√ 

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

Oudergeleding Schoolgids lezen en opmerkingen mailen naar Rutger √ 

Daphne Dineke mailen reactie op haar mail √ 

Daphne MR reglement aanpassen en naar Rutger mailen  

Daphne  OV navragen reactie en mailadres werkt niet Volgt nog vergadering is 7-11 

Allen Volgende vergadering foto maken tbv de website  
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