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Notulen MR vergadering  

 

Datum en tijdstip: donderdag 21 juni 2018, 20.00 – 22.00 uur  

Aanwezig: Arno, Christa, Erik, Renske, Anudeep, Jolanda, Cindy, Nick 

Afwezig: Loes en Danielle 

Notulist: Jolanda 

 

Agendapunten 
1. Opening 1 min  Erik 

2. Vaststellen agenda 
Toegevoegd punt: start 4de kleutergroep 

1 min  Erik 

3. Mededelingen 
Groetjes van Danielle. Loes is op kamp.. 

5 min  Erik 

4. Schoolzaken 
Het team heeft kennis gemaakt met de nieuwe 

directeur. Tim heeft ook een datum geprikt om 

kennis te maken met de ouders. 

De schoolgids en het schooljaarplan komen iets later 

zodat Tim hier zelf voor aankomend jaar zijn ideeën 

in kwijt kan. 

Er zijn chromebooks binnengekomen. Vanaf nu heeft 

iedere klas de beschikking over 4 a 5 chromebooks. 

De alleroudste computers mogen de klassen uit en 

worden afgevoerd. 

Het taakbeleid is dit jaar op een nieuwe manier 

verdeeld. Tirza en Cynthia komen de MR versterken. 

( Aan hun wordt gevraagd of ze interesse hebben in 

de MR-cursus) Deze nieuwe manier werd als prettig 

ervaren. 

In de formatie is pas vanaf januari voorzien in een 

instroomgroep (4e groep) maar na de laatste 

verwerking van de nieuwe aanmeldingen blijkt dat de 

startende 3 groepen groter worden dan wenselijk is. 

Uit onderwijskundig oogpunt én uit PR oogpunt is 

het beter om met 4 kleutergroepen te starten. Anne 

zal vanwege de nu bekende groepsindelingen 

nogmaals het bestuur toestemming  vragen voor 4 

kleutergroepen vanaf de start van het schooljaar. 

De MR stemt hiermee van harte in. 

15 min 

10 min 

10 min 

 

 

Anne 

Anne 



 

Medezeggenschapsraad 

 

Datum Notulist Datum Notulist 

donderdag 28 sep. Loes donderdag 15 feb. Daniëlle 

donderdag 2 nov. Cindy donderdag 22 mrt. Loes 

donderdag 14 dec. Jolanda donderdag 17 mei. Cindy 

donderdag 11 jan. Renske donderdag 21 jun. Jolanda 

 
Wie notuleert, trakteert!Notulen MR vergadering 21 juni 2018  

In september 2018 willen we graag de evaluatie op 

het "Plan van aanpak" ter realisering van de 

beleidsvoornemens. Nu hebben we het jaar 

2016/2017 toegezonden gekregen. De evaluatie van 

het jaar 2017/2018 komt dus nog. 

Anne verzorgt nog een stukje in de nieuwsbrief over 

de uitslag van de tevredenheidsenquete. 85% is 

tevreden over de huidige schooltijden. 

De informatieavond voor de groepen 3 wordt als 

waardevol ontvangen. Jammer dat het afgelopen jaar 

niet door gegaan is. Kan dit weer terug? 

 Financieel verslag 2017 
Het is een lastig leesbaar geheel maar gezien. 

 schooljaarplan/activiteiten plan 
Zie hierboven. 

5. MR Intern 
 Verkiezingen nieuwe MR leden 

De stembiljetten zijn klaar. Jolanda verzorgt 50 

kopietjes om mee te starten. ( aan het eind van de dag 

tellen hoeveel stembiljetten over zijn; anders 

bijkopieren voor de volgende dag)  

De formulieren om bij te houden wie er gestemd 

hebben is gemaakt door Jolanda. 

Affiches met de oproep om te stemmen is gemaakt 

door  Cindy. 

Op dinsdag komt er nog een herinneringsmail met de 

kandidaten om te stemmen. 

Ook op klasbord komt nog een herinneringsoproep. 

De verkiezingsdagen: 

Op woensdag zitten Christa en Jolanda 

Op donderdag zitten Cindy en Renske 

Op vrijdag ( op de sportdag) zitten Loes en Jolanda 

Op maandag 2 juli om 17.00 uur worden alle 

stemmen geteld door Arno, Christa en Jolanda 

Aan de nieuwe leden wordt gevraagd of ze interesse 

hebben in de MR-cursus. 

 Evaluatie nieuwe schooltijden 
Zie hierboven. 

 nieuwe directeur 

 

15 min 

10 min 

5 min 

 

 

 

 

Allen 

Allen 

Allen 
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6. Rondvraag 
We nemen afscheid van Erik, Arno, Nick, Renske en 

Cindy. 

De eerste vergadering met Christa als voorzitter is 

geplaatst op donderdag 13 september 2018. 

  Allen 

7. Sluiting   Erik 

 


