
Opening en vaststelling agenda (Rutger) 
Agenda is goedgekeurd 
 
Nadere agendering  
Er is besloten om alle inhoudelijk plannen eerst rustig thuis te lezen en de op- en/of 
aanmerkingen te delen via de mail. Er was nog geen gelegenheid om de plannen uitgebreid 
te bestuderen. 
 
Vorige notulen 
De notulen worden goedgekeurd. 
Er is besloten om eerst de plannen vanuit de leerlingenraad af te wachten, alvorens te 
beslissen of de MR hier inspraak in gaat nemen. 
 
GMR  
GMR is niet gekomen. 
 
Ingekomen stukken 
Verkeerseducatie heeft zijn zorg geuit over het moeilijk kunnen vinden van ouders die 
kunnen helpen bij activiteiten. Dit is gecommuniceerd via de nieuwsbrief. De MR heeft hierin 
de taak deze ontwikkeling goed in de gaten te houden. Een idee is om aan het begin van het 
schooljaar een overzichtslijst te maken met alle activiteiten van het jaar. Hier kunnen ouders 
zich per groepssamenstelling (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) opgeven. Een overzicht van beschikbare 
dagdelen geeft ook overzicht voor ouders en team. Een idee is om dit bij de startdag te 
doen. De lijst samenstellen wordt opgepakt door Elise en Marleen.  
 
De werking van de AMN moet goed in de gaten gehouden worden, dit i.v.m. Storingen. 
 
Mededelingen Fenny 
- 
Activiteitenplan met Fenny 
- 
Inhoudelijke bespreekpunten 
- 
Formatie (advies) 
Vacature Procedure voor directie is in gang gezet. 
Er is nog een open vacatureruimte van 0,4 FTE. Deze wordt binnenkort ingevuld. 
 
Onderwijskundig jaarplan (advies) 
Thuis lezen en op/ en of aanmerkingen delen  op uiterlijk maandag 24 juni via de mail naar 
de MR mail. 
 
Schoolplan (inhoudelijk beoordelen/ advies) 
Thuis lezen en op/ en of aanmerkingen delen  op uiterlijk maandag 24 juni via de mail naar 
de MR mail. 



 
 
Activiteitenplan MR (vaststellen) 
Binnen het activiteitenplan van de MR zijn enkele wijzigingen aangebracht. De versie voor 
schooljaar 2019-2020 wordt gedeeld onder de MR leden. 
 
Rondvraag/ mededelingen 
Rutger geeft aan dat hij vanaf aankomend schooljaar gaat stoppen met zijn MR taken. Dit 
houdt in dat er een nieuw MR lid aangetrokken moet worden en een nieuwe voorzitter 
benoemd moet worden. 
 
Vacature nieuwe directeur: De procedure wordt zeer binnenkort in gang gezet. Het team 
wordt hierin betrokken en de wensen van het team zullen in kaart gebracht worden. Begin 
volgend jaar zal over de invulling meer 
 
Egbert geeft aan dat de school dit jaar weer mee kan doen met de scholendienst. Voorstel: 
scholendienst op 9 februari 2020.  
 
Egbert geeft aan dat in het schoolplan minder aandacht is voor identiteitsontwikkeling en 
doelen die hierbij passen. Egbert geeft aan hierin wel ondersteunend wil zijn voor de school. 
 
De data van de MR vergaderingen worden via de mail vastgesteld als de vergaderdata van 
de GMR bekend zijn. 
 
Sluiting 
Rutger sluit de vergadering. 


