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Notulen 

MRVERGADERING 
wk.: Dag: Datum: Tijd: Voorz.: Notulist: 
3 Wo. 09-01-2019 18:00-19:00 uur Lonneke Lonneke 

 

Aanwezig:  Oudergeleding: Tanja, Fabienne  

Lerarengeleding: Corry, Lonneke 

Directie: Annemieke 

 

Toehoorders:  

 

MEDEDELINGEN:  

POST:  

  

NOTULEN VORIGE VERGADERING:  

Notulen vergadering 17-10-2018 goedgekeurd.  

 

Agendapunten:   

 

Punt Onderwerp  

1 Mr kandidaat leden Tanja, heeft een zoon in 1/2, werkt nu op een KDV. Wil 

graag mee denken over beleidszaken.  

Fabienne, heeft een dochter in groep 4/5, heeft een 

drukke baan als praktijk ondersteuner in een 

huisartsenpraktijk.  

2 Personeel Het landelijke te kort is en blijft. Het team is heel 

flexibel, mensen proberen zoveel mogelijk alles op te 

vangen.  

Er is bij de gr 4 de do nog niet bezet.  

Voor volgend jaar zijn we al aan het kijken. Er gaat in 

feb een LIO er in gr 3 startten. En we hopen dat er zo 

snel mogelijk iemand gevonden wordt voor de groep 4.  

3 Schoolreis De offerte die Annemieke heeft aangevraagd klopt niet 

met de offerte die Halouma gekregen heeft in 

december.   

De MR is akkoord met het 5 euro schenken voor het 

schoolreisje! 

4 Begroting Volgende keer wordt hij uitgebreid uitgelegd.  

Begroting van 2017 is -78000 begroot was -20000. De 

begroting van 2018 is uit gekomen op – 26000 begroot 
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WVTTK: 

De nieuwe ouders vonden het leuk, interessant en komen de 30ste weer.  

 

Actiepunten:  

Lonneke:  Notulen op de website 

Lonneke: Planning nieuwe data op de website 

Lonneke: nieuwe agenda voor 30/1 

Lonneke: inloggegevens mail voor 30/1 

 

VOLGENDE VERGADERING: 30-01-2019 om 8.00!!! 

 

was op -20.000 dit zit vooral in de opvang van zieke 

leerkrachten.  

Voor 2019 is de verwachting dat we op nul gaan 

uitkomen.  

Investeringen komend jaar: nieuwe methode voor de 

kleuters, misschien in groep 3 nieuwe reken methode, 

kleuter materiaal in het algemeen, de computers van de 

groep 7/8 (tablets) deze moeten versneld worden 

afgeschreven. Ook 75% van de leerling computers is 

afgeschreven dus hier zal naar gekeken moeten worden.  

5 Wanneer 

vergaderen?  

Verplaatsen naar de woensdagochtend bv van 8 tot 9: 

30 januari ’19 eerste keer in de ochtend.  

6 Taken verdelen  Voorzitter, secretaris. Lonneke neemt de taken waar tot 

de volgende vergadering.  

7 Statuten MR MR moet deze moeten worden gelezen en de volgende 

vergadering passen we deze aan.  


