
         Notulen MR-VERGADERING  
Volgnr. : 03-2017/2018 
Datum : :          13 december 2017  
Tijd : 20.00 uur 
Locatie : Alpenstraat  
Afwezig : Inge 

 
In aanwezigheid van de directie 
1) Opening en agenda 
    Toegevoegd: kascontrole, na punt 4.  
 
2) Mededelingen  
 
3) Ingekomen stukken  
Actielijst team Margrietschool december 2017. Sander licht e.e.a. toe over het schooladvies. 
Dit punt komt in de volgende MR- vergadering terug. 
 
4) School en directieoverleg mededelingen 
a.Memo directie (ter bespreking/ bijlage). Everdien en Wilma lichten toe.  
   -In januari komt er een adviseur met een voorstel over Social Schools.  
   -Floris heeft een aanvraag gedaan voor het label “Gezonde school” en komt indien  
    nodig e.e.a. hierover toelichten in de MR. Everdien neemt contact op met Floris  
    zodat de MR de schoolspecifieke gedragscode ontvangt.  
   -Wilma geeft informatie over de Plusklas.  
   -School T- shirts mogen bij de avondvierdaagse en sportdagen aan. Er worden  
    nieuwe T-shirts besteld voor de kleuters.  
   -Op het schoolplein zijn een aantal nieuwe dingen neergezet van het SPCO  
    bedrag: klimtoestellen, boombank en tafeltennistafel.  
b.Voortgang implementatie Staal. Dit loopt. Everdien licht e.e.a. toe n.a.v. de  
   klassenbezoeken Staal. De lessen zijn van hoog niveau. In groep 8 wordt rekening  
   gehouden met de voorkennis aangezien zij deze methode voor het eerst  
   gebruiken.  
c. Terugkoppeling en aanpassing jaarplan/ verslag. (bijlage 2). Wilma licht toe. 
    Marja zal het plan ondertekenen.  
d. Label “Gezonde school”. Bijlage 3 (vlaggensysteem). Komt terug in de volgende  
    MR- vergadering.  
e. Meerjareninvesteringsplan-OLP, ICT en nascholing (bijlage 4).  Everdien licht  
    toe. De nieuwe directeur gaat hier verder mee aan de slag. Aanschaf  
    nieuwe smartboarden is een bespreekpunt voor het jaar 2018.  
f.  Staking 12-12- 2017. Zie brief. Is duidelijk.  
g. Besteding SPCO- bedrag. Is toegelicht.  
h. Informatie uit directieoverleg SPCO. (ter informatie/ mondeling) 



5) Kascontrole 
Marja licht toe. MR controleert de kas van de OR en de school. Everdien neemt het punt van 
het ‘nieuwe declareren’ mee. Komt hierop terug.  
 
Zonder aanwezigheid van de directie 
 
5) Verslag vorige MR- vergadering 26 oktober 2017  

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

 
6) MR- jaarverslag doornemen.   
Komt terug in de volgende vergadering.  
 
7) Evaluatie benoeming nieuwe directeur (ter bespreking)  
Marja en Annelies lichten dit toe.  
 
8) GMR- zaken (ter informatie)  
-Zie verstuurde stukken 
-Terugkoppeling GMR- MR: Edgar geeft aan dat het een nuttige avond was. Leuk om te  
 horen hoe het in andere Medezeggenschapsraden gaat. Aandachtspunt is contact  
 met ouders.  
-MR/GMR cursus 
 
9) Overige punten 
Zittingstermijn MR- leden. Volgende vergadering. 29 januari.  
 
10) Rondvraag en sluiting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  29 januari 2018   

2. Jaarverslag MR 
doornemen  

Marja en 
Edgar  

29 januari 2018   

3. Label ‘Gezonde school’ op 
de agenda zetten. 
 
Informatie over het 
vlaggensysteem delen.  

Michiel  
 
 
directie  

29 januari 2018   

4. Zittingstermijn MR- leden 
bespreken.  

Marja  29 januari 2018  

5. Schooladvies op de 
agenda zetten  

Michiel 29 januari  

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

Michiel  
 
 
 
Everdien 
neemt 
contact op 
met Floris 

  

7. Bevindingen interne audit 
terugkoppelen aan de MR.  

Wilma  29 januari 2018   

8. Schoolgids delen met de 
MR.  

Everdien en 
Wilma 

voor 29 januari 2018   

9.Terugkoppeling eindscore 
Cito- toetsen.  

Wilma  29 januari 2018   

10. Agendapunt: 
Rol van de MR naar buiten 
toe.  

Michiel  29 januari 2018  



11. Tekst website MR 
aanpassen. 

Marja    

12. ‘Nieuwe declareren’ 
bespreken.  

 29 januari 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


