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Notulen 

MRVERGADERING 
wk.: Dag: Datum: Tijd: Voorz.: Notulist: 
36 di. 4-9-2018 18:15-20:00 uur Janice Janice 

 

Aanwezig:  Oudergeleding: Janice, Gwen,  

Lerarengeleding: Corry, Indra, Lonneke 

Directie: Annemieke 

 

 

MEDEDELINGEN: Janice; ouders gevraagd voor deelname mr, Annemieke; de brink op 

tv geweest, link wordt naar ouders verzonden, Jump-in certificaat wordt 12 sep 

uitgereikt, traject overgang naar gezonde school is daarmee afgerond. 

POST:  

  

NOTULEN VORIGE VERGADERING:  

Notulen goedkeuren vergadering 22 Mei 2018; notulen worden nog verzonden 

Agendapunten:   

 

Punt Onderwerp Doel 

1 Jaarkalender en 

Jaarrooster 

Voorstel is beoordeeld en goedgekeurd door MR. 

Beide staan inmiddels op de website. 

2 Resultatenrekening Voorstel begroting school is beoordeeld en goedgekeurd.  

Resultatenrekening 2016/2017 is beoordeeld en 

goedgekeurd.  

Overzicht 2017/2018 wordt in volgende bijeenkomst 

beoordeeld.  

Positieve nieuws door goede verwerking van stadspas, 

meevaller op de begroting, advies MR om 3 voorstellen 

te doen aan ouders voor besteding meevaller. 

MR stelt een reservebedrag in van €5000. 

3 Personeel Voorstel inzet budget werkdrukverlaging was al 

goedgekeurd. Personele bezetting is goed door o.a. zij-

instromers en minder uitval. Hopelijk dat griepgolf niet 

te grote impact zal hebben.  

Bezetting administratie wordt in de aankomende 4 

weken behandeld, er zijn al mogelijke kandidaten. 

Openstaande taken worden onderling opgepakt. 

Vanuit de gemeente is aanbod voor hulp door 

ambtenaren geboden. School gaat hier gebruik van 

maken. 
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Actiepunten:  

- Stukje MR schrijven voor nieuwsbrief. 

- Jaarverslag feedback uiterlijk 14 sept. 

- Schoolgids, aanpassingen doorvoeren en publiceren op website. 

- Jaarwerkplan gereed voor volgende vergadering, publicatie op 

website. 

- Toetsingsperiodes publiceren op website. 

VOLGENDE VERGADERING:  

Woensdag 17 Oktober 17:30 

4 Schoolgids Janice stelt voor om een compactere versie van de 

schoolgids te maken zodat de schoolgids een handiger 

document wordt. MR besluit dit volgend jaar te doen. 

Schoolgids is per pagina doorgenomen en verbeterd 

waar nodig, ook voorstel om stuk opbrengsten meer 

visueel 

(grafiek) om makkelijker te vergelijken over de jaren. 

Pestprotocol is per klas verschillend en wordt per klas 

op de website vermeld. 

5 OR-financiën Ouderbijdrage, bedragen zijn ongewijzigd. Gwen heeft 1 

rekening opgeheven en voortaan wordt gebruik gemaakt 

van een rekeningnummer, dit is overzichtelijker. 

Begroting is goedgekeurd 

6 Werving MR leden Vacaturetekst in as nieuwsbrief, Janice en Gwen 

schrijven stukje voor nieuwsbrief, bij ouderbijeekomst 

aanwezig zijn om ouders te werven. 

7 Jaarverslag Jaarverslag is bijna afgerond, deze wordt uiterlijk 14 

sept van feedback voorzien door MR. Planning is om 

deze dan te kunnen publiceren op website. 

8 Statuten MR Statuten zijn opgemaakt door Leontien, MR moet deze 

nalezen en aanpassen waar nodig. Agendapunt voor 

volgende vergadering. 


