
         Notulen MR-VERGADERING  
Volgnr. : 04-2017/2018 
Datum : :           05-02-2018 
Tijd : 20.00 uur 
Locatie : Oeralstraat 
Afwezig : Wilma Koetsier en Sandy Ruikes 

 
In aanwezigheid van de directie 
 
1) Opening en agenda 
Welkom aan Marjan en Inge.  
 
2) Mededelingen  
 
3) Ingekomen stukken  
-Actielijst team Margrietschool: toelichting DHH. 
-Jaarplan: Wilma heeft een nieuwe versie van het jaarplan 2016- 2017 geschreven. Marja zal  
 deze ondertekenen en retourneren.  
 
4) School en directieoverleg mededelingen 
1.Memo directie (ter bespreking): Marjan licht e.e.a. toe. Jaarplan 2017- 2018 komt terug op 
de vergadering van 20 maart. Vignet gezonde school is behaald. Inge zorgt voor een 
overzicht van de onkosten van de MR. De hal van de Oeralstraat wordt opgeknapt. Marjan 
vertelt e.e.a. over Social Schools. Marjan past e.e.a. van huidige website aan wat verouderd 
is. Nieuwsbrieven worden voorzien van het logo van de Margrietschool.  
2.Bevindingen interne audit terugkoppelen aan de MR. Marjan licht e.e.a. toe over de audit. 
Er is een auditteam samengesteld samen met Kalisto. Bevindingen komen terug in de MR 
vergadering van 20 maart.  
3.Schoolgids delen met de MR. 
4.Terugkoppeling eindscore Cito- toetsen. Marjan komt hierop terug in de MR- vergadering 
van 25 april.  
5.Informatie uit Directieoverleg SPCO (ter informatie/ mondeling)  
 
5) Terugkoppeling “kruisjeslijst” vervanging leerkracht 
Marjan heeft de lijst ingevuld en licht e.e.a. toe. Komt 2 x per jaar op de agenda van de MR. 
Marjan deelt de lijst met de MR.  
 
6) Label “Gezonde school”, uitleg vlaggensysteem 
Marjan vraagt e.e.a. na bij Floris. Komt terug in de MR- vergadering van 20 maart.  
De Margrietschool doet mee met de Week van de Lentekriebels (19- 23 maart). 
 
 



7) Uitleg voorlopig schooladvies in groep 7 
Het voorlopig schooladvies blijft in groep 8. Het blijft zoals het is.  
 
8) Terugkoppeling Gedragscode SPCO - schoolspecifiek 
Komt terug in de MR- vergadering van 20 maart.  
 
9) Besteding stakingsgeld SPCO 
Dit is een bestuurszaak. Geld dat ‘over’ is gaat terug naar de scholen. 14 maart gaan 
scholen in de provincie Utrecht staken. In hoeverre de Margrietschool mee doet met de 
staking is op dit moment nog niet bekend.  
 
10) Begroting 2018 OR/ afronding boekjaar 2018  
Edgar licht e.e.a. toe. De schoolrekening en de OR- rekening zijn gecontroleerd.  
Het advies wat Marja en Edgar geven wordt aan Marjan gestuurd.  
E.e.a. is goedgekeurd.  
 
Marjan licht e.e.a. toe over het nieuwe declareren.  
 
Zonder aanwezigheid van de directie 
 
11) Verslag vorige MR- vergadering 13 december 2017  

a) Verslag is besproken, datum wordt aangepast. Verslag is vastgesteld.  
b) Actiepunten zijn besproken.   

 
12) Rol van de MR naar buiten toe  
We denken na wat de rol van de MR naar buiten toe is.  
 
13) GMR- zaken (ter informatie)  
-Zie verstuurde stukken 
-Terugkoppeling GMR/ MR 
 
14) Overige punten 
-Zittingstermijn MR leden. Marja deelt een document waarop de zittingstermijn van de MR 
leden staat. De zittingstermijn van Annelies loopt dit schooljaar af. Er wordt gezocht naar een 
teamlid die haar taak wil overnemen.  
 
15) Rondvraag en afsluiting 
Volgende vergadering is dinsdag 20 maart 2018. 
  



 
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.)  
 
De kruisjeslijst delen met de 
MR.  

Michiel 
 
 
 
 
 
 
Marjan  

 Ja, dit punt komt 2x 
per jaar terug op de 
agenda van de MR.  

2. Terugkoppeling 
*Gedragscode SPCO 
-schoolspecifiek op de agenda 
zetten.  
*Ervoor zorgdragen dat de MR 
dit document ontvangt.  

Michiel  
 
 
 
Marjan neemt 
contact op met 
Floris 

20 maart 2018   

3. Verslag met bevindingen 
interne audit terugkoppelen aan 
de MR.  

Wilma en 
Marjan  

20 maart 2018   

4.Terugkoppeling eindscore 
Cito- toetsen. 

Marjan  20 maart 2018    

5. Tussenevaluatie Jaarplan 
2017- 2018 op de agenda 
zetten.  

Michiel  20 maart 2018  

6. Overzicht onkosten MR 
opvragen.  

Inge  20 maart 2018   

7. Terugkoppeling label 
Gezonde School.  

Marjan  20 maart 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


