
         Notulen MR-VERGADERING  
Volgnr. : 12-2018/2019 
Datum : :           06-03-2019 
Tijd : 20.00 uur (sluiting 22.00 uur) 
Locatie : Alpenstraat  
Afwezig :  

 
Zonder aanwezigheid van de directie 
 
1) Opening en agenda  
    Welkom aan Maartje. Zij neemt deel namens het team. 
 
2) Mededelingen  
    Geen mededelingen.  
 
3) Ingekomen stukken  
 
4) Verslag vorige MR- vergadering 16 januari 2019 (bijlage ter vaststelling)  
a.Verslag is vastgesteld.  
b.Actiepunten zijn besproken.  
 
5) Nieuws uit het team   
Team actielijst is besproken. Tip vanuit oudergeleding: schoonmaak ‘s avonds zonder 
leerkracht om de leerkracht te ontlasten.  
  
6) Jaarverslag MR (ter bespreking/ goedkeuring)  
Wordt aan gewerkt.  
 
7) Voorstel OR- procedure vaststelling ouderbijdrage (ter bespreking)  
Antal verzamelt input en koppelt dit terug naar de OR.  
 
8) Verkiezingen MR (ter bespreking)  
Procedure verkiezing oudergeleding MR Margrietschool wordt de volgende MR- vergadering 
vastgesteld.  
 
9) Terugkoppeling GMR- MR 4 maart (ter informatie) 
Geen terugkoppeling. MR van de Margrietschool kon hierbij niet aanwezig zijn.  
 
 
 
 
 



In aanwezigheid van de directie  
 
10) School en directieoverleg mededelingen (ter bespreking) 
a) Memo directie (ter bespreking)   
Marjan licht toe. Sander licht e.e.a. toe over de kruisjeslijst. Aangepaste lijst wordt gedeeld 
met de MR. Vanwege groei van de school is er extra formatie tot aan de zomervakantie 
2019. MR stemt in met voorstel invulling 1 extra RT-dag en 2 dagen tbv (hoog)begaafde 
leerlingen.  
b) Informatie uit directieoverleg SPCO 
 
11) Schoolformatieplan (ter bespreking)  
Marjan licht toe. Formatieplan is vastgesteld behoudens 13,5 uur. Marja tekent het 
schoolformatieplan.  
 
12) Tussentijdse evaluatie jaarplan (ter bespreking)  
Marjan licht toe. Tip: format jaarplan bekijken. Handig als in 1 oogopslag e.e.a. duidelijk is.  
 
13) Terugkoppeling MTO- rapportage (ter bespreking) 
Sander licht toe.  
 
14) Beleid burgerschapsvorming (ter bespreking)  
Marjan licht e.e.a. toe m.b.t. het beleid burgerschapsvorming. Burgerschap is iets wat je de 
hele dag doet. Zit verweven in PBS e.d. Beleid geeft leidraad wat er in welk leerjaar aan bod 
komt m.b.t. burgerschap.  
 
15) GMR-zaken (toelichting op stukken door Lenneke) 
Geen bijzonderheden.  
 
16) Rondvraag en afsluiting 
   



 
Actielijst MR- vergadering  

Wat  Wie Planning Af 

1.Mogelijkheden inventariseren digitaal 
inschrijven ‘kom in de klas.’ 

Inge  ruim voor ‘kom in de klas’.  
16 januari, Inge geeft datum 
door.  

Is via Social Schools 
gedaan. Wordt getest of 
deze manier werkzaam is. 
Hopen dat er via Social 
Schools een betere manier 
komt. 

2.Jaarverslag MR maken  Marja en Inge   wordt aan gewerkt, komt 
terug op de volgende MR- 
vergadering.  

3. Site updaten Marja   Wordt aan gewerkt. 
Introductiestukje voor 
dinsdag 12 maart opsturen 
naar Marja.  

4. Terugkoppeling kruisjeslijst  
 
 
 
 
 
 
Aangepaste kruisjeslijst delen met de 
MR.  

Marjan en Sander 
 
 
 
 
 
Sander 

 elke MR- vergadering 
Wordt op de jaarkalender 
van de MR gezet.  
Wordt aan Marjan 
gevraagd.  

5. GMR notulen scannen en de 
highlights meenemen de volgende MR- 
vergadering  

   

6. Procedure verkiezing oudergeleding 
MR Margrietschool vaststellen. 
Op de agenda zetten.  

 volgende MR- vergadering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


