
         Notulen MR-VERGADERING  
Volgnr. : 02-2017/2018 
Datum : 26 oktober 2017  
Tijd : 20.00 uur 
Locatie : Oeralstraat  
Afwezig : Inge, Sandy, Wilma  

 
In aanwezigheid van de directie 
1) Opening en agenda 
 
2) Mededelingen  
Inge heeft zwangerschapsverlof. Sandy en Wilma zijn ziek.  
 
3) Ingekomen stukken  
Actielijst team Margrietschool.  
 
4) School en directieoverleg mededelingen 
a.Memo directie (ter bespreking/ bijlage)  Everdien licht e.e.a toe.  
b.Terugkoppeling kruisjeslijst vervanging. Als er geen vervanging is, hoe wordt dat 
lokaal opgelost? GMR neemt dit punt ook mee. Komt in januari terug in de MR.  
c. Terugkoppeling afspraken dragen van Margriet t-shirts tijdens JAVD. 
Wilma heeft contact gehad met de ouderraad. Everdien koppelt dit punt terug in het 
directeurenoverleg. Wordt vervolgd.  
d. Voortgang implementatie Staal. Staal komt terug in ieder bouwoverleg.  
e. Terugkoppeling en aanpassingen jaarplan/jaarverslag. Everdien licht e.e.a. toe.  
f. Informatie uit directieoverleg SPCO (ter informatie/ mondeling) Everdien licht e.e.a. 
toe.  
  
Zonder aanwezigheid van de directie 
 
5) Verslag vorige MR- vergadering 19 september 2017  

a) Verslag is besproken en vastgesteld.  
b) Actiepunten zijn besproken.   

 
6) Voortgang benoeming nieuwe directeur (ter bespreking)  
Marja en Annelies koppelen terug over het proces rondom de benoeming van de 
nieuwe directeur.  
 
 



7) GMR- zaken (ter informatie) 
Zie toegestuurde stukken.  
Annelies, Marja en Edgar gaan naar de gezamenlijke GMR- MR bijeenkomst op 
dinsdag 7 november. Annelies licht e.e.a. toe. RVT is ook bij de vergadering 
aanwezig. Er is een presentatie over onderwijskwaliteit en opbrengsten. Er is nog 
plaats voor iemand van het personeel in de GMR.  
 
8) Overige punten 
 -Zittingstermijn MR leden. Marja zoekt dit uit.  
 
9) Rondvraag en afsluiting 
 
Actielijst MR- vergadering 

Actie Wie Planning Af 

1. Terugkoppeling 
kruisjeslijst vervanging op 
de agenda zetten 
(hoe wordt bijgehouden hoe de 
vervanging wordt vormgegeven; 
leerlingen verdelen, klas naar huis e.d.)  

Michiel  vergadering januari 
2018  

 

2. Terugkoppeling over de 
afspraken rondom het 
dragen van de Margriet T- 
shirts tijdens de 
avondvierdaagse 

Everdien   komt terug op de 
volgende MR 
vergadering  

3. Terugkoppeling 
implementatie Staal op de 
agenda zetten  

 26 oktober  ja 

4.Aanpassen en 
terugkoppeling 
Jaarplan/Jaarverslag  

Everdien en 
Wilma  

z.s.m.  wordt vervolgd  

5. Jaarverslag MR 
doornemen  

Marja en 
Edgar  

voor volgende MR- 
vergadering 13 
december  

 

6. Aandachtspunten n.a.v. 
privacyreglement mailen 
naar Tina van Dalen van 
de GMR 

Marja   wordt gedaan, 
Marja neemt 
contact op 



7. Aandachtspunten n.a.v. 
‘communicatie 
privacyreglement’ mailen 
naar Tina van Dalen van 
de GMR  

Sandy   wordt gedaan  
Marja neemt 
contact op met 
Tina  

8. Label ‘Gezonde school’ 
op de agenda zetten  

Michiel  13 december   

9. Zittingstermijn MR- 
leden uitzoeken  

Marja  13 december   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


