
MR vergadering 
 
Datum: 15 januari 2018 
Aanwezig: Fenny de Lange, Rutger Sibma (vz), Annemarie Veldman, Elise Deijk, Marielle Roelofsen en Daphne Vos (not) 
Afwezig m.k.: Mariëlle Jansen 
 

Agendapunt Bijzonderheden 

Opening Opening door Rutger Sibma 

1. Nadere agendering ● geen 

2. Mededelingen Fenny 

● IKC (als vast punt op de agenda); bijeenkomst geweest met de Gemeente en sportbedrijf 
om te kijken of er iets georganiseerd kan worden voor de wijk voor kinderen om te bewegen. 
Binnen het IKC moeten de besturen het nog eens worden over de indeling binnen het 
gebouw. PSZ komen per maart in het gebouw, in het oude lokaal van Annie. 

● O4NT (standaard op de agenda; studiedag vorige week over O4NT; vanmorgen 
terugkoppeling met Fenny, de Huve is ver in de ontwikkeling (insteken op bewezen kwaliteit; 
weloverwogen keuzes maken, hierin kan de Huve als voorbeeld dienen). Eind januari is de 
eerste toetsing, spannend, veranderingen leveren vaak eerst een tegenvallend resultaat op. 
Er moet actief aandacht zijn voor zorg-leerlingen die moeten ook begrijpen wat er bedoeld 
wordt, zoals bv het woord “doel”, aansluiten bij de leerling. 

● Hoe is het met Annie (gaat iets beter), Liesbeth (komt 29-1 terug), Marjon (gaat goed komt 
25-3 weer terug) en Lisette (gaat goed komt 1-2 terug) 

3. Activiteitenplan met Fenny 

● Ouderenquête; net voor de meivakantie uitdoen en de woensdag na de meivakantie sluiten. 
Rutger kijkt of het mogelijk is dat men het anoniem invult maar wel een bericht naar ons 
komt dat het door diegene is ingevuld, zodat we ook taarten kunnen verloten onder de 
invullers. Apart deel voor de kleuters, per gezin 1 enquête. 

● Zorgplan Samenwerkingsverband; controleren wijzigingen (Instemming); we mogen dit lezen 
maar hebben geen rechten hierin, Daphne heeft dit punt van het actieplan gehaald, zodat 
het niet elk jaar terug komt.  

● Mail oudervereniging over de ouderbijdrage (zie bijlage) bespreken; Annemarie heeft 
geïnventariseerd wat andere scholen doen, veel scholen hebben apart de vrijwillige 
ouderbijdrage en bijdrage voor een schoolreisje. We maken ons zorgen over het financiële 
huishoudboekje van de OV. Niet alle ouders hebben kunnen betalen omdat de incasso niet 
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gedaan is. OV uitnodigen op 5 februari om de begroting en jaarrekening te presenteren 
nadien bespreken wij het om te kijken of we wel of niet akkoord gaan (actie Daphne), allen 
vragen inventariseren, mailen naar de MRmail uiterlijk 31 januari. 

4. Actiepunten met Fenny ● Bijgewerkt op de actielijst 

5. Notulen d.d. 30 oktober 2017 ● Geen op- en aanmerkingen 

6. Ingekomen post 

GMR (samenvatting door Mariëlle J Rutger stuurt de samenvatting door): 
● Agenda GMR 27-11-2017 
 

Overige: 
● Uitnodiging basiscursus MR (november) 
● Overzicht aankomende evenementen voor onderwijsprofessionals 
● Mail van de Mare over looninhouding bij staking 
● Earlybird tickets congres 'Onderwijs in Balans' 
● CNV: MR Nieuwsbrief: MR app gelanceerd 

7. Ingebrachte punten 
● Verkiezingen; Daphne zal na dit schooljaar (juni) stoppen, procedure hoe gaat dat 

formeel?  Rutger spit dit door 
● Vergaderdata; de vergadering van 5 februari blijft staan om de OV uit te nodigen 

8. Rondvraag ● Geen 

9. Sluiting Sluiting om 20.51 uur 

 
 

ACTIEPUNTEN  
Wie Wat Status 
Fenny Gemeente spreken over signalering bij school ivm veiligheid rondom parkeerplaats  
Marielle/Elise Aanvullen vragen stamgroepen en kleuterplein (enquête)  
Annemarie Doornemen enquête op termen  
Fenny Zorg leerlingen, aansluiten bij (zie notulen)  
Rutger Overleggen met bovenschoolse ICT om de enquete door te spreken (zie notulen)  
Daphne  OV uitnodigen voor komende vergadering om begroting en jaarrekening te presenteren 

toelichting over verhogen ouderbijdrage 
 

Allen Vragen voor de OV mailen naar de MRmail  
Rutger Samenvatting GMR stukken doorsturen naar de MR  
Rutger Verkiezingsprocedure doorlopen en in de planning wegzetten  
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