
 

Notulen MR-vergadering 12 juni 2019 
 

Aanwezig:  Dave, Iljitsj, Erwin, Bertina, Willie en Margreet 
Afwezig: Robert  
 

1. Opening  om 19.30 uur door Erwin. Agenda wordt niet gewijzigd. 
2. Ingekomen stukken: Laatste MR-magazine. Wordt door Iljitsj meegenomen. 

Mededelingen: 

• Schoolplan etc. wordt aan het begin van  het nieuwe schooljaar gepresenteerd 
( september). 

• Route 8: inspectienorm niet gehaald. Toch hebben de kinderen het wel goed gedaan. 
Wij zijn wel trots op ze. 

  De inspectie gaat  een ander beoordelingskader onderzoeken. 

• Groep 7/8 heeft veel pech dit jaar. Nu is Juf Tamira uitgevallen. 
Vanaf volgende week gaat  Cindy op woensdag en donderdag voor deze groep staan. 
Petra de andere dagen. 

3. Formatie  
Groepen inmiddels bekend. Dit is ook al met de ouders gecommuniceerd.  
1 reactie: één ouder ( gr.6) wil liever haar kind in de combinatie 6/7. 
Er komt voor 2 ochtenden ondersteuning. Nog niet is alles rond. Waarschijnlijk is er een 
directieondersteuner. Sollicitatie commissie was unaniem over de kandidaat. 
5 dagen formatie nog open: voor werkdrukgeld verlaging, rt en administratiedagen. 
Werkverdelingsplan gaat nog via het team, daarna wordt het doorgemaild voor goedkeuring 
van de Pmr. 

4. Bespreken vragenlijsten 
Dit is nog niet in het team besproken. Ziet er positief uit. Eén vraag was lastig om te 
beantwoorden: Ga je graag naar school? 
Onderwijsleerproces is een aandachtspunt,( methodetoets-analyse kan ingezet worden). 
Communicatie en informatie blijft een dingetje. 
Nieuwsbrief: nog nodig? Eén informatiebron bv. Parro?  
Volgende keer op de agenda.  

5. Bezetting/ verkiezing 
Alle ouders blijven in de MR. 
Willie stopt. Iemand anders wordt binnen het team geregeld. 

6. Jaarplan MR 
Erwin kijkt hierna. Hij maakt een opzet en stuurt dit naar Iedereen. 
Vergaderdagen in principe op dinsdag en woensdag. De laatste vergadering iets later 
plannen. 

7. Jaarverslag 
Erwin gaat dit uitwerken. Hij doet dit na de vakantie. 

8. Schoolreizen 
Hier gaan we afspraken over maken in september. 
Wat is de bijdrage? Is het toereikend? 

9. Reglement 
Staat al klaar. Via de mail stuurt Erwin dit. 

10. GMR 
Zijn de notulen hiervan niet openbaar? Volgend jaar weer via Robert. 

11. Plannen 



 1 ste vergadering : Woensdag 18 september 2019. 
 Etentje: 
 Onder de Eiken Donderdag 26 september 2019  

12. Rondvraag 
Iljitsj: Is er ook een MR startcursus?  
Staat op de website van V.O.O. Iljitsj gaat dit opzoeken. 
 
 

 
 

 
 
Sluiting: 20.45 uur. 

 
 
 
  

 
 


