
Notulen MR-vergadering 31 oktober 2017 

Aanwezig Jantine, Fleur, Jouke, Yvonne, Lenneke, Wendy Gaarthuis en Mariska 

 Opening en evaluatie 

- Vorige vergadering besproken.  

- Afspraken: letten op tijdsplanning.  

                     Elkaar helpen (nieuwe mr-leden). 

  

 Vaststellen agenda 

 

 Mededelingen 

 

 

 Notulen vorige vergadering 

- Goed gekeurd. 

- Is er nog animo voor een MR-cursus bij andere scholen? Lenneke vraagt dit nogmaals na. 

 

 MR-reglement 

- Jan-Willem (GMR) uitnodigen voor de volgende vergadering. Dan samen naar het reglement 

kijken en aanvullen. Collega-school van dezelfde grootte vragen naar hun ervaring. Moet een 

voorzitter een ouder zijn is dit wenselijk? AC-MR hoe zit dit blijft de MR aansprakelijk voor de 

gelden? De bovenstaande vragen komen volgende keer terug. 

 

 MR-emailadres  

- Lenneke vraagt na welk email-adres we kunnen gebruiken. Fleur maakt dan een 

emailaccount aan. Via de mail komt er een stukje over het nieuwe emailadres, allen even 

lezen en reactie geven. 

- Jantine krijgt nieuwsbrief over de MR. Over de nieuwsbrief van de AOB gaat ze navragen. 

 

 Lestijdenmodel 

- Inventarisatie onder teamleden met 5 verschillende opties is geweest. Lenneke bespreekt dit 

22 nov met het team daarna komt het terug in de MR. De MR krijgt de opzet van de enquête 

voor de ouders eerst te lezen. Deze bespreken we op de MR-vergadering van 12 december. 

Dan maken we een planning voor de enquête. Jantine gaat met Lenneke de eerste opzet 

maken voor de vragen van de enquête. Ook in de enquête moeten de kosten van het 

lestijdenmodel terugkomen. 

 

 Nieuws uit de groepen 

       Belangrijk bij dit punt is dat het school gerelateerde en beleidsmatige onderwerpen zijn. 

- Gymschoenen 

Fleur heeft info gehaald bij ander gymdocenten. Die vinden het belangrijk dat ze 

meegenomen worden, maar het vergeten is geen reden om niet mee te gymmen. Kinderen 

krijgen vaak wel een waarschuwing. Voorstel beleid VH aanpassen bv door kinderen te laten 

gymmen op reserveschoenen als ze gymschoenen vergeten (voorstel naar team).  



 Rondvraag 

- Is het verstandig dat/wenselijk dat Lenneke de hele vergadering aanwezig is. Lenneke is geen 

MR-lid dus hoeft niet de hele vergadering erbij te zijn. 

- Duurzaamheid hoe zien we dat terug (vraag naar team). 

- Meer fruitdagen (voorstel naar team). 

- GMR zoekt nog 1 lid oudergeleding.  

 


