
 
Uitnodiging voor 
Van  
kopie aan 
voor 
datum en tijd 
Locatie 

Gast 

MR leden 
Daphne Vos 
Fenny de Lange  
MR vergadering 
11 september om 19.15 uur 
De Huve Almelo 

Agendapunt Bijzonderheden tijdspad 

Opening Door Rutger  

1. Nadere agendering ●  

2. Mededelingen Fenny 

● IKC (als vast punt op de agenda); bespreken ontwikkelde visie, 
er komt een nieuwe ingang aan de zijkant bij de trap, wanneer is 
nog niet duidelijk. Of en wanneer de peuterspeelzaal in het 
lokaal beneden komt is nog niet bekend.  

● O4NT (standaard op de agenda);Verzekering kwestie iPad 
besproken. Hierbij moet de ipad vervoerd worden in een tas 
waar eten en drinken in een ander vak zitten. Rooster zitten nog 
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onduidelijkheden in voor kinderen en ouders. Er wordt snel 
gestart met iop-gesprekken om deze onduidelijkheden weg te 
kunnen nemen.  
 

3. Activiteitenplan met Fenny 

● Opstellen nieuw activiteitenplan (die van afgelopen jaar wordt als 
bijlage meegestuurd 

● Jaarverslag (school) -> Instemming 
● Opstellen jaarverslag MR; Daphne, wil jij dit format rond sturen 

zodat we dit samen kunnen invullen? Punten voor jaar verslag: 
mr had een goede samenwerking m.b.t. O4NT. Leerlingenraad is
goed opgezet. Wisseling in personen in mr. 

● Schoolgids -> advies oudergeleding; Daphne heeft naar 
spel-/stijlfouten gekeken. Stukje over luizenzak moet er uit, wordt 
niet meer gebruikt. We missen een stukje over de leerlingenraad 
(dit mist ook in het schoolplan). OV-leden kloppen niet meer, 
moet up-to-date gemaakt worden. Naamindeling leerkrachten 
klopt niet. Moet Mirjam hier niet bij als tijdelijke leerkracht? 
Lio-stagiaire Liesbeth mist. Liesbeth de Lange moet Liesbeth 
Otten worden. 

4. Actiepunten met Fenny ●  

5. Notulen d.d. 29 mei 2017  

6. Ingekomen post 

GMR (samenvatting door Mariëlle J): 
● Notulen GMR vergadering 22 mei 2017 
● Agenda GMR 27 juni 2017 

Overige: 
● CNV MR nieuwsbrief rol MR bij sollicitaties 
● CNV MR nieuwsbrief hulp bij het opstellen van een professioneel 

statuut 

7. Ingebrachte punten 
● Hoe staat het met de hesjes/ een nieuw logo? 
● Idee: opening van een nieuwe school/nieuw logo met een ballon 

die wordt opgelaten/allemaal een pen enz.. 
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8. Rondvraag ● Stukje tbv Stuifm@il gezamenlijk opstellen 

9. Sluiting Volgende vergadering bespreken: enquête oudertevredenheid. Hoe 
afnemen?  

Bijlagen: Notulen vorige vergadering 
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ACTIEPUNTEN  
Wie Wat Status 
Allen Voor 1 februari 2017 reageren op het zorgplan (wordt nog gemaild)  
Rutger 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. 
 

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