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Notulen MR vergadering  
 

Datum en tijdstip: woensdag 17 mei 2018, 20.00 – 22.00 uur  
Aanwezig: Arno, Christa, Erik, Jolanda, Cindy, Loes, Nick 
Afwezig: Renske en Anudeep 
Notulist: Cindy 

 

Agendapunten 

Opening  

 
Erik 

Vaststellen agenda 

Het punt Formatie moet ook nog terug komen bij de MR Intern.  

 

 
Erik 

Mededelingen 

Geen. 

 

 
Erik 

Schoolzaken 

Uit de tevredenheid enquête komt vanuit de ouders het cijfer 7,1. De 
enquête voor de leerlingen en leerkrachten loopt nog. Het cijfer voor de 
leerlingen tot nu toe is een 8,3. Anne heeft deze cijfers vandaag binnen 
gehad, dus nog niet de tijd gehad om dit te analyseren.  
 
Financieel verslag 2017 

Anne heeft het financieel verslag nog niet binnen. 
 
Formatie 

Anne heeft de formatie toegelicht. 
Anne heeft binnenkort overleg met het scholeneiland over de 
beschikbare lokalen. Groep 8 wil Anne graag terug hebben in het 
hoofdgebouw, dit om verschillende redenen. 
 
Christa vraagt of het onderwijskundig rapport dat Thea heeft gemaakt, 
nu weer wordt geëvalueerd in de MR. Dit ziet zij graag terug op de 
volgende MR vergadering. Anne zal dit terugkoppelen aan Thea. 

 

 

 

 

 

 

Anne 

 

MR Intern 

Verkiezingen nieuwe MR leden 

Voor de nieuwe MR willen we graag vijf om vijf: vijf mensen in de 
oudergeleding en vijf mensen in de personeelsgeleding. We hebben vier 
aanmeldingen voor nieuwe MR ouderleden. 
Erik benadert Paula of zij zijn termijn wil afmaken. Als zij dit niet wil, 
wordt de volgende gevraagd van de verkiezingen van de vorige keer. 
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De jaarplanningsvergadering is op 20 juni. Hier worden alle taken 
verdeeld onder de leerkrachten, zo ook de twee lege plekken 
personeelsgeleding binnen de MR. 
Erik vraagt de kandidaten een stukje te schrijven en dat moet 
rondgemaild worden. 
Christa zal een aankondiging schrijven voor het stemmen. We vragen of 
Anne dit zal rondmailen. 
De personeelsgeleding zal een lijst samenstellen waar we de ouders op 
kunnen afvinken en maken posters. 
Op woensdag 27 t/m vrijdag 29 juni van 8.15 tot 8.45 uur kunnen alle 
ouders komen stemmen. Elke ouder heeft één stem. Op deze drie dagen 
zullen er in de hal twee mensen van de MR zitten en ouders kunnen hier 
hun stem uitbrengen. Ouders kunnen elkaar machtigen om te stemmen, 
dit moet wel op papier staan. De MR leden zullen de ouder afstrepen op 
de lijst. 
Woensdag: Jolanda en Christa 
Donderdag: Cindy en 
Vrijdag: Loes en  
 
Nieuwe directeur 

We hebben van de BAC gehoord hoe het proces is verlopen en we geven 
positief advies over de benoeming van de voorgenomen kandidaat. 
 
Formatie 
We geven positief advies over de formatie. 
 
Nieuwe voorzitter MR 
Erik zal na dit schooljaar stoppen. We kiezen unaniem voor Christa als 
nieuwe voorzitter van de MR. 

Rondvraag 

Christa: We hebben moeten tijdens de volgende vergadering het 
continurooster evalueren. Dit gaan we doen m.b.v. de uitslagen van de 
enquête.  
Loes zal niet aanwezig zijn bij de volgende vergadering, want dan is zij op 
kamp met groep 8. 

 

 
Allen 

Sluiting  

 
Erik 

 

 

 

 


