
Notulen MR-vergadering 22 september 2016 

 

Aanwezig: Koert, Peter, Evy, Margreet (t.e.m. punt 9), Freek, Robert, Willy 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen worden naar iedereen gemaild. Zijn ze goed gekeurd worden ze door Robert op de 

website geplaatst. 

4. Het bevalt Margreet tot nu toe erg goed op school. 

De zonnepanelen worden momenteel op het dak gelegd. De overlast is beperkt. 

5. Het ouderportaal wordt dit schooljaar opengesteld. Het team komt met een stappenplan. De 

info hierover volgt in de nieuwsbrief. 

6. Rianne Ridderhof is uitgenodigd en komt op donderdag 29 september uitleg geven over de 

kanjertraining. Er moet nog een uitnodiging komen voor de ouders. Freek en Robert regelen 

dit. De uitnodiging komt op klasbord en er wordt een brief meegegeven. De avond begint om 

20u.  

7. De OWG beheert de algemene rekening. Er is momenteel weinig overzicht op de financiën. 

Er wordt een voorstel gedaan om een kascommissie op te richten. Er moet ook een begroting 

komen die aan de ouders wordt voorgelegd. De MR (Peter) en een leerkracht ondersteunen 

de OWG hier in eerste instantie mee. 

De schoolshirts worden donderdag geleverd en worden betaald van het oud papier geld. 

8. Een aantal ouders hebben hun zorgen geuit over het niveau van Engels als de kinderen naar 

de middelbare school gaan. De SLO stelt een aantal doelen en daar voldoet de school aan. 

Het is een probleem dat vaker gezien wordt in dorpsscholen in vergelijking met kinderen uit 

de stad. Freek wil in gesprek gaan met het voortgezet onderwijs waar het verschil in zit en 

wat hier aan kan gebeuren. Dit wordt in het team besproken. 

9. Een ouder vroeg zich af waarom de Singelier niet mee doet aan het project “gezond gewicht 

op school” van de gemeente Westerveld. Dit is voor de tijd van Margreet. School vindt 

gezonde voeding belangrijk en zal de ouders via de nieuwsbrief vragen om fruit en gezonde 

traktaties mee te geven. 

10. De eerstvolgende MR vergadering is 10 november. Op 4 oktober hebben we een OMR 

vergadering. Daar gaan we bespreken hoe we de MR/OMR vergaderingen verdelen. 

11. Jaarplan : Website mag eraf/ Goedgekeurd 

12. Koert dient de begroting in. 

13. Taakverdeling binnen de MR: Dit wordt op de volgende vergadering besproken. 

We moeten een reglement hebben. Er is al een format. Peter en Koert gaan dit doorlezen en 

waar nodig aanpassen. Dit wordt besproken op de volgende vergadering. 

Jaarverslag komt op de volgende vergadering. 


