
 

Notulen MR vergadering 27-06-2017 -  19.30 uur 
Aanwezig: Bianca Nijboer, Vinnie Jacobsen, Susan Scheeve, Miranda Teuben, Erik Fuhler, Harma Amersfoort, Karin Maatje 

 
 

1. Opening: Erik opent de vergadering. 
 
 

2. Welkom aan Karen, fijn dat je de MR komt versterken. (Karen introduceert 
zichzelf kort, alle overige leden stellen zich aan haar voor) 

 
 

3. Informatie vanuit de directie 
- Formatie schooljaar 2017/2018: de bezetting van de groepen wordt 
meegedeeld. 
- Vakantierooster schooljaar 2017/2018 vastgesteld. 
 
- Schooljaarplan en schooljaarverslag volgen later per mail 

 
 

4. Ingekomen stukken : ouders en onderwijs; we zijn aangemeld. De informatie is 
zinvol. Eventueel verwijzingen maken naar de website van “ouders en 
onderwijs” in de nieuwsbrief. 

 
 

5. Mededelingen:  
n.a.v. het tevredenheidsonderzoek; de uitstraling van de school verdient 
aandacht. Het is meer dan alleen een likje verf, verwacht echter geen enorme 
verbouwing. (denk aan nieuwe kasten, herinrichten tussen lokalen) Marjolein 
neemt dit mee in de begroting.  

 
 

6. Notulen/ actielijst: 
Op de website staan notulen van 2016 en ook de samenstelling van de MR 
staat niet juist vermeld op de website. Hier wordt actie op ondernomen door 
Vinnie. 
De notulen van de twee voorgaande vergaderingen worden goedgekeurd. 

 
 

7. Nieuws van 
Arbo:/ 

 Team:/ 
 GMR : vermoedelijke vergaderdata GMR 

25-9-2017/ 6-11-2017/15-1-2017/5-2-2017/26-3-2017/7-5-2017/ 
7-5-2017 
Eerste vergadering MR: 5 sept 2017 18.30, zsm daarna uit 
eten(19.00 Bistro) Vinnie verzorgt de reservering. 



Zodra de GMR vergaderdata zijn vastgesteld komt Harma met een voorstel 
voor de overige MR vergaderingen. Erik heeft een duidelijke voorkeur voor de 
dinsdag.  
SAC : sac ontvangt graag de notulen van de mr. Zodra deze zijn vastgesteld 
worden de notulen doorgestuurd naar de sac. 
Verkeerscommissie :er worden nieuwe mensen gezocht voor de 
verkeerscommissie. 

 
 

8. Rondvraag  
Susan vraagt naar de ervaringen over de prikactie.  
Vandaag miste Susan een stukje over de prikactie in de nieuwsbrief. 
Als Marjolein vandaag gewoon op school was geweest had er vast een stukje 
ingestaan. 
 
Karen heeft een contactmoment rond oktober/november gemist. Vanuit de 
leerkrachten wordt aangegeven hoe de keuzes van vastgestelde 
gespreksmomenten tot stand zijn gekomen. 
Vanuit de leerkrachten wordt nogmaals benadrukt dat ouders altijd welkom 
zijn om in gesprek te gaan met de leerkracht.  
Dit zou wellicht vermeld kunnen worden in de nieuwsbrief. (Ouders zijn altijd 
welkom voor het maken van een afspraak) 
 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 


