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    MR-vergadering Schooljaar 2017-2018 

Notulen 

MRVERGADERING 
wk.: Dag: Datum: Tijd: Voorz.: Notulist: 
25 Wo. 19-06-2019 7.45 – 8.30uur Lonneke Gwen  

 

Aanwezig:    Oudergeleding: Gwen 

Lerarengeleding: Indra, Corry en Lonneke 

Directie: Annemieke 

Afwezig met afmelding:  Tanja 

Afwezig zonder afmelding: Fabienne 

 

MEDEDELINGEN:  

-Brink gaat nieuwe schooljaar starten als IKC (integraal kind centrum) 

-Komend jaar gaan we niet over op nieuwe rekenmethode ivm niet overeenkomen van 

de laatste update; groepen 6/7 wel, groep 8 is nog niet zeker.  

-Er zijn veel betalingen van de ouderbijdrage binnengekomen via de stadspas, heel fijn. 

Gwen checkt of dit aantal overeenkomt met de bedragen op de bank.  

-Eindtoets is nu onvoldoende maar zou na goedkeuring voldoende kunnen zijn. Inspectie 

oordeel afwachten. 

 

  

NOTULEN VORIGE VERGADERING:  

Notulen goedkeuren vergadering feb, maart, mei; verschoven naar volgende 

vergadering. 

 

Agendapunten:   

 

Punt Onderwerp:  

1 Budget kamp hoger? De kosten worden hoger en we redden het niet met 

het huidige budget. MR geeft akkoord op €90 per kind 

voor komend jaar.  

2 Eindfeest evaluatie Leuke dag, fijne sfeer, kosten vielen mee.  

De school en MR staan achter het besluit om geen 

‘scheldende’ muziek te draaien en willen dit volgend 

jaar zo houden. Besloten is daarom volgende keer 

geen disco voor de bovenbouw te doen. 

Advies: eindfeest en de projectweek volgend jaar aan 

het eind van het schooljaar te regelen: meer tijd, 

minder toetsen, en feestelijke afsluiting van het jaar.    

3 Werkverdelingsakkoord Unaniem akkoord door het team! 
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Actiepunten:  

Lonneke mailt Fabienne en Janice. Er is misschien nog een ouder die interesse heeft om 

zitting te nemen in de MR. 

Gwen mailt Annemieke wat betreft de facturen ouderbijdrage stadspas. 

 

VOLGENDE VERGADERING:  

10 juli  

 

4 Formatie en 

groepsindeling 

Er komt een nieuwe leerkracht bij de kleuters, Louise 

gaat de school verlaten. Er komt een enkele groep 2 

en twee groepen 1 (maar noemen we groep ½). 

Het dalende leerlingaantal is een punt van zorg, dit 

komt door veel verhuizingen bij de kleutergroepen en 

een aantal verwijzingen naar andere -beter bij het 

kind passende- scholen.  

5 Afhandeling schoolreis Connexxion heeft nu gevestigd dat alle facturen toch 

zijn voldaan en heeft de vergoeding voor het sturen 

van te weinig bussen bij het schoolreisje betaald.   

6  MR cursus Volgend jaar, Lotte gaat het navragen en komt met 

data.   

7 Jaaropening 4 sept.19 Gwen is namens de oudergeleding aanwezig. 


