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Notulen MR vergadering  18 september 2017 
Notulist: Chris 
Tijd: 20.00 – 21:55 uur 

 Onderwerp: Opmerkingen: Tijdspla
nning: 

Openbaa
r: 

1 Opening   20:00 x 
2 Ingebrachte punten Meubilair aula/ dorpslokaal 

Definitieve keuze wordt door Brigitta 
doorgemaild (plaatjes etc.). We moeten 
afwachten wat mogelijk is bij de verschillende 
leveranciers.  
Aanspreekpersoon voor mensen die het 
dorpslokaal willen huren: Huibert (cc 
Koen/Maurice).  
Budgetten m.b.t. dorpslokaal wordt tussen 
Koen en Brigitta besproken.  
Ontwikkelingen Europarcs 
Actie vanuit het dorp. De weg wordt niet 
(genoeg) gebruikt. Stoplicht is weg en grote 
vrachtverkeer gaat wel over die weg. Op onze 
parkeerplaats staan nog steeds auto’s van 
mensen uit het Europarcs. In ontwikkeling.  
Afspraak gebruik sportveld 
Sportveldovereenkomst, Johan voorschot 
geven als hij hieraan denkt.  
Gebruik ouderportaal 
Anneke: Ouders konden er eerst in en opeens 
niet meer? Leescodes zijn gewijzigd, vandaar 
dat sommige ouders eruit lagen.  
School opnieuw toevoegen (en activeren). 
Inloggen met e-mail en wachtwoord. 
Leescode/Groepscode niet meer nodig.  
ISOB 
Informatie bijeenkomst op 2 oktober over de 
nieuwe werking van de GMR. Ze willen vooral 
informeren en brainstormen. Brigitta: Hoe 
blijven we op de hoogte van wat er in de GMR 
speelt? Koen gaat naar de informatieavond.  
MR vergadering 
Flexibel in tijd (middag/avond) ligt aan de 
inbreng van directie en of iedereen ook kan 
op een ander tijdstip.  
Data MR vergaderingen moeten nog goed in 
de jaarplanning komen.  
Foto’s site 
Foto’s van het team op de site!  

 x 

3 Notulen vorige 
vergadering 

O.a. taakverdeling directie, ondersteuning 
vanuit MR, aanpassen MR informatie website 
Notulen MR zijn in orde, informatie MR moet 

 x 
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worden aangepast op de website. Koen 
schrijft een stukje voor de website, Mary 
schrijft een stukje voor het Vincketouwtje.  

4 Input vanuit 
Jaarvergadering? 

Jaarvergadering zeer geslaagd, goede 
opkomst! We houden de indeling in 
combinatie met de informatieavonden zo.  

 x 

5 Schoolontwikkelplan Voortgang en stand van zaken besproken. 
Inhoud informatieavond besproken.  

 x 

7 Taakverdeling MR O.a. agendaplanning, publicatie documenten, 
vereisten vanuit overdracht Tanja, volgende 
vergaderingen 
Info wordt doorgestuurd door Brigitta m.b.t. 
MR. Mary controleert het postvakje. Naar 
Wilma krijgt agenda van eerstvolgende 
vergadering/goedgekeurde notulen MR 
vergadering.  

  

8 Rondvraag en 
sluiting 

Anneke: Gymzaal is een bende elke week 
(grote gymzaal). Brigitta zal dit melden.  
Mary zal met Irma contact opnemen over het 
opruimen van het schoolplein.  

Uiterlijk 
22:00 

 

 Volgende MR-vergadering:  
 


