
MR vergadering 29 -11 2018 

Aanwezig: Anneke (directeur nu tijdelijk op de Vuurvogel) , Laura (waarnemend 

directeur), Sandra (ouder), Tineke (leerkracht), Jose (leerkracht),Monique , 

eventuele nieuwe ouder 

Afmelding: Linda (ouder) en Judith ( eventuele nieuwe ouder MR lid) 

 

1. Opening, doorlopen agenda eventueel post bespreken. \ Anneke komt begroting 

toelichten. Sandra geeft aan dat ze ermee stopt. Volgende vergadering waarschijnlijk 

voor het laatst. Laura legt e.a. uit aan Monique; schoolbrede zaken, niet voor eigen 

kind, vertrouwelijkheid 

2. Notulen vergadering 1 oktober 2018 ; worden goedgekeurd 

3. Actiepunten van vorige MR vergadering: 

 

 Jaarplan i.v.m. begroting => Anneke is/was er nog mee bezig (actiepunt Tineke) 

Begroting hebben we nu. Maar het jaarplan nog niet. Laura dat in januari het 

jaarplan er ligt. (Actie Laura) 

 GMR vergadering 17 oktober =>. Jose is geweest. Bestuur wilde nog geen 

terugkoppeling naar GMR geven over inspectiebezoek. W.b. de scholen is er 

duidelijkheid. W.b. het bestuur weet ook Laura niet wat er geschreven is. Een 

dezer dagen wordt het rapport vrij gegeven. Eindrapport is eind dec. 2018 

openbaar 

 OR begroting 2018-2019  => Uitnodigen Sylvia via Sandra.( Actie Sandra) Sylvia 

ontvangt na deze MR vergadering bericht. Tot nu toe is er door ongeveer 30 % 

ouderbijdrage betaald. In januari komt er weer een betalingsbrief uit naar ouders 

hierover.(Actie Laura) Idee misschien  voor leerkrachten om te vermelden elke 

keer dat er iets van de ouderbijdrage is betaald. (Actie Tineke en Jose in team 

bespreken) Dit moet eerst met OR besproken worden. 

4. Directienieuws: 

 Begroting 2019 (presentatie door Anneke) 

 Wisseling Laura voor Pine (evaluatie/stand van zaken) Pine heeft hier 3 dagen 

gewerkt. Teamgeleding heeft een zorgbrief naar bestuur geschreven naar 

Arnica Derkink. Daar is op gereageerd. Er is direct actie ondernomen. Daarna 

is Laura hier binnen een week begonnen.   

5. Vormgeven MR binnen school (to-do punten) 

 jaarplanning MR 2018-2019 



 verdiepen MR mogelijkheden 

 nieuwe leden voorstellen op website school/nieuwsbrief: Actie Laura 

 Prikbord MR, MR notulen op de website; bijhouden van de website vindt 
Laura belangrijk. Zij wil daar wel achteraan gaan en eventueel voor zorgen. 
Notulen worden op het prikbord gehangen. Laura screent … 

 
6. Rondvraag;  

*Schatjes en Schoffies; dinsdag heeft Laura een gesprek met ze. Monique vindt het 
vreemd hoe het gegaan is met de wisseling van eten. Er gaan een heleboel dingen 
goed maar ook een aantal kleine dingen verdienen aandacht. 

* Fietsen parkeerplaats ; is te vol , is het stuk openbare ruimte;  Sandra gaat het melden 
bij de gemeente. 
* zandbak en zand wordt 1x per jaar afgegraven en nieuw zand. Een net is giga duur en 
zijn ws. binnen een week weg.  Jose gaat vragen wanneer het voor het laatst is gebeurd. 
(actie Jose) 
Datum MR vergadering: 14 januari 2019, 11 maart 2019 (eventueel verschuiven naar 
latere datum) 

 

 

 


