
         Notulen MR-VERGADERING  

Volgnr. : 11-2018/2019 

Datum : :           16-01-2019 

Tijd : 20.00 uur (sluiting 22.00 uur) 

Locatie : Alpenstraat  

Afwezig : Edgar 

 

Zonder aanwezigheid van de directie 

 

1) Opening en agenda 

    -aanvulling punt 9  

 

2) Mededelingen  

 
3) Ingekomen stukken (ter informatie) 

 

4) Verslag vorige MR- vergadering 13 november 2018 (bijlage ter vaststelling)  

a.Verslag is vastgesteld.  

b.Actiepunten zijn besproken.  

 

5) Nieuws uit het team   

a) Team actielijst is besproken.  

  

6) Financiën 

a.Toelichting boekencontrole (ter informatie)  

Antal licht e.e.a. toe. Schoolrekening is goedgekeurd.  

OR- rekening is goedgekeurd.  

 

b.Proces incasso ouderbijdrage/ begroting ouderraad (ter bespreking/ goedkeuring) 

Antal, Marjan en Minke doen een voorstel hoe het proces er de komende jaren uit zou 

kunnen zien. Begroting wordt binnenkort besproken.  

 

7) Proces SMP (ter bespreking)  

E.e.a. is besproken.  

 

8) Verslag MR (ter instemming)  

Is er nog niet. Komt terug in de volgende MR- vergadering.  

 

9) Informatievoorziening toetsweken groep 8 

Aanpak voorbereiding op de middelbare school is besproken. Wordt geagendeerd op een 

bouwvergadering.  

 



In aanwezigheid van de directie  

 

9) School en directieoverleg mededelingen 

a) Memo directie (ter bespreking/ bijlage )   
-Marjan licht e.e.a. toe. 

-SMP: enkele opmerkingen over de vragenlijst m.b.t. waardengedrevenonderwijs. Marja 

koppelt e.e.a. terug. Marjan licht e.e.a. toe rondom het proces van het SMP. MR-leden zijn 

welkom bij de bijeenkomsten.  

b) Informatie uit directieoverleg SPCO 

c) Toelichting MO rapportage. Wordt in februari in het team besproken.  

Mooie lijst. Werkdruk blijft aandachtspunt.  

 

10) GMR- zaken (toelichting op stukken door Lenneke)  

Volgende vergadering, als de GMR- vergadering geweest is.  

 

11) 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.  

wordt aan gewerkt 

2.Jaarverslag MR maken  Marja en Inge   wordt aan gewerkt  

3. Site updaten Marja   wordt aan gewerkt  

4. Terugkoppeling kruisjeslijst  Marjan en 

Sander 

 elke MR- vergadering 

  

5. GMR notulen scannen en de 

highlights meenemen de 

volgende MR- vergadering  

Lenneke  doet Lenneke voor 

de volgende GMR 

vergadering 

6. Input voor gezamenlijke 

GMR/ MR- vergadering mailen 

naar GMR voor 4 maart.  

MR   

7. Informatievoorziening mbt. 

toetsweken in groep 8 

agenderen op bouwvergadering  

Inge    

8. Terugkoppeling MO- 

rapportage na studiedag.  

Marjan en 

Sander  

volgende MR- 

vergadering  

 

 


