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Notulen MR vergadering  8 januari 2018 
Notulist: Chris 
Tijd: 14:30 – 16:00 

 Onderwerp: Opmerkingen: Notulen: Openbaar: 
1 Mededelingen / 

ingebrachte 
stukken:  
 

GMR (Koen/ Brigitta) 
Directie (Brigitta): 
Schoolondersteunings
profiel 
Begroting 2018 
MR (Allen) 

GMR niets bijzonders.  

Directie:  

17 februari opendag. 

Advertentie aangepast. 

Persoonlijke uitnodigingen 

worden door Koen en Mary 

verzonden. Overleggen om 

dubbele uitnodigingen te 

voorkomen. 

Schoolondersteuningsprofiel: 

Besproken, de nieuwe versie 

wordt nog doorgestuurd.  

Kijk op scholen op de kaart.nl   

Begroting: Besproken, geen 

bijzonderheden. Formatie 

wordt besproken zodra Brigitta 

meer weet.  

MR: Subsidie aanvragen? Komt 

een hoop papierwerk bij kijken. 

We wachten directeurenoverleg 

af.  

x 

2 Notulen vorige 
vergadering 

Notulen 18/9 en 
eventuele openstaande 
acties: 

- Meubilair aula 
- Europarcs 
- Foto’s website 
- Gebruik 

ouderportaal 

Meubilair: Bestelling is klaar. 

Nog een paar kleine 

bevestigingen (kleur etc.). We 

verwachten maart de bestelling 

binnen.  

Europarcs: afgehandeld.  

Foto’s website: Brigitta handelt 

dit verder af. OR pagina op de 

site moet worden aangepast.  

x 

3 Schoolontwikkel
plan 

Voortgang proeftuin en 
feedback ouders/ 
leerlingen 

Pauzehapje is afgesloten, 

normale pauzetijd. Hierin 

hebben we alle feedback 

(ouders, leerkrachten en 

leerlingen) gebruikt bij ons 

besluit. Positieve voortgang.  

x 

4 Overleg 
toezichthouder 

Is dit verplicht en/ of 
gewenst? 

Raad van Toezicht (ISOB). Geen 
verplichting om met de raad te 
praten. Als wij aan de beurt zijn, 
graag eens aansluiten.  

x 
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5 Verslag GMR 
bijeenkomst 

2 oktober ISOB Niet allemaal even positief 
vanuit de GMR. Brigitta zal het 
team op de hoogte te houden 
voor zover zij kan. We zijn 
benieuwd of we zonder 
‘notulen/verslag’ van de GMR 
genoeg op de hoogte blijven. 

x 

6 Onderzoek 
leerling gevoel 

Individuele vragenlijst 
Kanjertraining 

Sociale veiligheidslijst is nieuw 

bij kanjertraining.  

Individuele vragenlijsten zijn 

besproken tijdens de 

oudergesprekken.  

x 

7 Rondvraag en 
sluiting 

Schoolplein? 
NL Doet geld? 

- Schilderen van lokalen. 

- Mary gaat vragen wie de iglo’s 

gaat snoeien, ze regelt dit.  

- Mary gaat kijken voor iets 

speciaals onder de schommel 

(rubber?). Brigitta vraagt dit bij 

de gemeente na.   

- Dorpshuis moet meer 

gepromoot worden (nieuwe 

foto’s zodra nieuw meubilair er 

staat).  

- Met het nieuwe bord (+ 

LOGO) is Brigitta nog bezig.  

x 

 
 


