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Notulen MR vergadering 7 maart 2017 

Aanvang: 19.30 uur 

Notulist: Mieke Maas 

 

1. Opening  

Victor heet iedereen welkom. Zowel Ger als Martin is afwezig. Wendy schuift om 20.00 uur aan. 
Victor voegt 2 punten toe op de plaats van punt 7, welke vervalt. 

2. Ingekomen post 

Geen ingekomen post. 

3. Mededelingen 

Geen mededelingen. 

4. Notulen vorige vergadering (17 januari 2017) 

Wendy heeft onze vergaderdata doorgegeven aan de GMR, geen reactie. 

Stukje Memo: In verband met de precaire situatie en het onduidelijk zijn wie wat en hoe schrijft 
besloten nog niets te schrijven. Toch is het in het kader van MR als belangenbehartiger van ouders 
raadzaam toch wat informatie te delen. In een volgende vergadering met directie bespreken hoe 
vanuit de MR te communiceren met ouders. 

Projectweek: een volgende keer de ouders er meer bij betrekken d.m.v. kijkochtend, eind-van-de-
dag-bezoek, avondbezichtiging o.i.d. 

Actielijst: gesprek met OR, nog niet door directie besproken. Voorzitter heeft dit enige weken bij 
directie (Martin) neergelegd. Risico: school blijft eindverantwoordelijk en daarmee ook de MR. 
Michel vraagt aan Martin het wachtwoord om de notulen van mei en juni 2016 te plaatsen op de 
website. 

5. GMR 

Geen notulen, geen nieuws. Michel denkt dat hij iets naar John heeft gestuurd, John heeft niets 
ontvangen. Michel kijkt dit na. 

6. Schoolsituatie 

Ouders hebben een brief ontvangen met daarin uitnodiging voor ouderbijeenkomst tijdens welke de 
situatie wordt uitgelegd. Voorzitter zal namens de MR uiteenzetten in hoeverre MR op de hoogte is. 
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7. Begroting 

MR betreurt het dat de afspraak om de begroting te bespreken  nadat dit punt de vorige vergadering 
was doorgeschoven naar deze vergadering, niet is nagekomen.  

7a.  Aanpassing nieuw MR-reglement 

Via de mail hebben we een voorstel gehad voor het nieuw MR-reglement. In december hebben een 
nieuw voorstel gehad met uitleg over de wijzigingen. Deze wijzigingen zijn niet duidelijk. Michel mailt 
terug met verzoek om uitleg. Michel geeft aan dat het reglement nog steeds niet duidelijk is, er is geen 
vraag om goedkeuring. Michel mailt wederom om te vragen wat van de MR wordt verwacht of dat het 
reglement inmiddels is vastgesteld. 

7b. Najaarsnota. 

      Deze schuift door naar de volgende vergadering. 

8. VSO/TSO/NSO 

Er is geen nieuws. Er is wel een vraag om een verslag van de stand van zaken binnen de Kober op deze 
school. De vraag hierom wordt bij de directie neergelegd. 

9. ICT 

Alle laptops zijn omgezet naar basispoort, zodat leerlingen er gemakkelijker op kunnen werken. 

10.Incidentenlogboek 

Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

11.Contact OR 

Er is geen contact geweest met de OR. Zij zijn niet op de uitnodiging ingegaan.  

12. Rondvraag 

      Voorzitter maakt zich er zorgen over dat er nog geen gesprek is  

      geweest over een derde kleutergroep. 

  



 

 

 

1. Actienr. Wat Actie Wie  Gereed 

20160705-02 Verantwoordelijkheid 
Financiën Ouderraad 

Gesprek met OR Martin  Volgende 
vergadering. 

20170117-01 Plaatsen notulen en 
agenda op de nieuwe 
Website 

Doorsturen aan 
de beheerder 
website 

Michel De notulen van 
mei en juli 
ontbreken nog. 
Deze worden 
opgezocht en 
aangeleverd. 

20170307-01 Bespreken 
najaarsnota 

bespreken Martin Volgende 
vergadering 

20170307-02 GMRbrief doorsturen  Doorsturen naar 
John 

Michel Volgende 
vergadering 

 


