
         Notulen MR-VERGADERING  

Volgnr. : 07-2017/2018 

Datum : :           27-06-2018 

Tijd : 20.00 uur 

Locatie : Alpenstraat  

Afwezig : - 

 

Zonder aanwezigheid van de directie 
 
1) Opening en agenda 
  
2) Mededelingen  
 
3) Ingekomen stukken (ter informatie) 
a. Actielijst team Margrietschool  
Is besproken. Intekenlijst ‘Kom in de klas’  wellicht digitaal. Inge brengt dit punt in bij de 
commissie. Thema meesters en juffendag graag tijdig bekend maken zodat verkleedkleding 
e.d. tijdig aangeschaft kan worden.  
 
4) Verslag vorige MR- vergadering 25 april 2018  
a.Verslag is vastgesteld.  
b.Actiepunten zijn besproken. 
 
5) Voorbespreking  
a) Personeel 
b) Jaarplan: PBS- omschrijving over Swissuite. Het zou prettig zijn als er meer in detail 
beschreven wordt dat er een uitleg over het product Swissuite is geweest.  
Aandachtspunt is actief taalgebruik zoals ‘Het onderzoeksteam draagt zorg voor.’  
c) Jaarkalender 
d) Afspraken Social Schools 
e) School opbrengsten 
E.e.a. is voorbesproken. Indien nodig worden vragen gesteld aan de directie.  
  
6) Voortgang MR- verkiezingen (ter bespreking)  
MR- verkiezingen zijn geweest. De drie nieuwe leden zijn: Loes Schippers vanuit de 
personeelsgeleding, Antal Nagy en Lenneke van Keulen vanuit de oudergeleding.  
Borrel MR is 6 juli. De nieuwe leden zijn hiervoor uitgenodigd.  
 
7) GMR-zaken  

a) Terugkoppeling GMR/ MR- overleg 13- 06- 2018  
Annelies licht e.e.a. toe.  
 



In aanwezigheid van de directie  

  
8) School en directieoverleg mededelingen 

a) Memo directie (ter bespreking/ bijlage ) Marjan licht e.e.a. toe. Meester Lukas Voskuil en 
juf Corinda Hoogenboezem komen in het nieuwe schooljaar op de Margrietschool werken. 
E.e.a. wordt toegelicht n.a.v. het jaarplan. Aandachtspunt: enkele evaluatiepunten actiever 
schrijven. Jaarkalender voor ouders wordt binnenkort gedeeld. E.e.a. rondom Social Schools 
wordt toegelicht. Ouderenquête wordt binnenkort verzonden.  
b) Informatie uit Directieoverleg SPCO (ter informatie/ bijlage)   
Marjan licht e.e.a. toe.  
 
9) Terugkoppeling overzicht opgeslagen persoonsgegevens  
E.e.a. is besproken. Er wordt nagedacht hoe de papieren toetsen goed opgeborgen kunnen 
worden.  
 
10) Vaststelling vergaderschema schooljaar 2018- 2019  

Vergaderschema schooljaar 2018- 2019: 
-woensdag 26 september Oeralstraat 
-dinsdag 13 november Alpenstraat 
-woensdag 16 januari Oeralstraat 
-woensdag 6 maart Alpenstraat 
-maandag 8 april Oeralstraat 
-dinsdag 28 mei Alpenstraat 
-maandag 24 juni Oeralstraat 
 
Studiedag team is vrijdag 22 februari. Leerlingen zijn deze dag vrij.  
 
11) Rondvraag en sluiting  
 
 

Actielijst MR- vergadering  

Wat  Wie Planning Af 

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

Inge  ruim voor ‘kom in de 
klas’.  

 

2. Doorgeven aan de meesters 
en juffendagcommissie dat het 
thema tijdig bekend is zodat er 
rondom carnaval indien ouders 
dat willen attributen 
aangeschaft kunnen worden.  

Sander begin nieuwe 
schooljaar  

 

3. Vergaderdata MR doorgeven 
aan Sandra zodat deze in de 
jaarkalender opgenomen 
kunnen worden.  

Jeanke  27 juni   


