
Aanwezig: Fenny, Annemarie, Rutger, Egbert, Elise, Marleen. 
Afwezig z.k: Mariëlle.  
 
Agenda: 
 
Opening (Rutger) 
 
Nadere agendering: 
Men vroeg zich af hoe de stuifmail gelezen wordt. Er komt nu weinig reactie op oproepen. Er 
is juist gekozen om minder naar ouders te mailen en de belangrijke dingen te vermelden in 
de stuifmail. Annemarie geeft aan dat een mail misschien toch een beter idee is. De stuifmail 
is voor veel ouders waarschijnlijk wat algemeen, een mail is specifiek(er) voor ouders. 
Egbert geeft aan dat er in de mail met de stuifmail een korte samenvatting gegeven kan 
worden met de thema’s van de stuifmail en eventuele aandachtspunten voor ouders zoals: 
“Ouders van … let goed op er staat een oproep voor u in.”  
 
Men vroeg zich af of er nog ouders kritiek geuit hebben over hoe ziekte opgelost wordt. Er 
zijn twee keer klassen naar huis gestuurd i.v.m. ziekte en geen inval. Bij geen inval wordt er 
eerst binnen school naar een oplossing gezocht voordat groepen naar huis gestuurd 
worden. Het naar huis sturen van klassen is echt het laatste waarvoor gekozen zal worden. 
Dit zal een probleem blijven, door het lerarentekort. 
 
De Pimpelmeesjes zijn goed gestart. Het feit dat de groep uit elkaar is gegaan is fijn. Na de 
vakantie start groep 1 weer groot. 
 
Werkdrukverlaging: personeel gaf aan dat halve uren niet goed werken. Wat prettiger is, is 
om naar rato hele en halve dagen in te zetten voor werkdrukverlaging. 
 
Luizenouders: Er wordt geïnformeerd hoe de luizencontrole bevalt. Deze bevalt goed.  
 
Mededelingen Fenny: 
- 
 
Activiteitenplan met Fenny: 
- 
 
Notulen vorige vergadering: 
Men informeert of er al ontwikkelingen zijn m.b.t. Het groene schoolplein. Hier zijn nog geen 
ontwikkelingen in geweest sinds de laatste vergadering. 
 
Voorzitter komt terug op de begroting: Directie is door omstandigheden nog niet op de 
begroting terug gekomen. De MR kan hierin een grotere rol spelen. Dit is een punt van 
aandacht. 
 
Leerlingenraad: De eerste vergaderingen zijn geweest en het loopt voorspoedig. 
 



Notulen zijn goedgekeurd. 
 
Formatie 2019-2020: 
Op dit moment nog plek voor 0,4 FTE. 
Susan gaat komend jaar gym geven op dinsdag- en donderdagochtend. Dit wordt haar 
nieuwe specialisme. 
 
Ingekomen post: 

-  
 
Actiepunten: 
Marleen: activiteitenplan MR doorsturen naar de leden. Welke taken hebben we als MR en 
welke vaste taken moeten we wanneer doen. 
Marleen: Fenny vragen naar de kalender voor aankomend jaar. Deze moet voor de 
zomervakantie meegegeven worden/ klaar zijn. 
 
Voor de volgende vergadering: 
Bespreken gelden leerlingenraad, hoeveel, uit welke pot en hoe te besteden. 


