
Notulen MR 29-01-2019  

 

Aanwezig: Annechien-Miguel-Inge-Mieske-Sabine-Lorance 

 

Voorzitter: Inge 

Notulen: Sabine 

 

1. Agenda  

- Notulen/Acties vorige keer (Inge) 

- MR samenstelling & stemrecht (Miguel) 

- Evaluatie MR (Miguel) 

- Formatie 2019-2020 (Lorance) 

- Begroting (Lorance) 

2. Notulen/Acties vorige keer (Inge) 

 

Sabine heeft kleutercollega’s gemaild.  

Actie: Miranda aanspreken m.b.t. gestuurde mail (Sabine). 

 

Actie: Mieske past de notulen aan en op de website plaatsen 

 

Actie: Lorance stuurt mailadres van Kavin Sharif m.b.t. ouderbijdrage overzicht naar Inge. 

 

Schoolgids is gemaild door Lorance. 

Cursus MR is aangeboden via de mail, maar te kort dag. De kosten zijn rond de 900 euro.  

Datum plannen, bijvoorbeeld eind maart, en eventueel andere scholen erbij betrekken.  

Mail bekijken van Inge, die heeft verschillende cursussen gevonden.  

Er is ook een vacature voor de GMR. (Heen en Weer?) 

Actie: datumprikker sturen voor de eventuele cursus (Inge) 

Actie: vacature GMR naar redactie H&W (Mieske) 

Miguel heeft het jaarplan aangepast en rond gemaild. 

Actie: Mieske stuurt PowerPoint AVG door naar de MR-leden. 

Actie: Mieske en Lorance maken een stukje over AVG voor in het Heen en Weer. 

AVG op de agenda in februari/maart. 

Actie: Mieske reageert over de koelkasten naar de desbetreffende ouder. 

Actie: Inge en Miguel lezen het kanjerprotocol door en reageren hier op. Mieske en Sabine sturen deze 

info door naar Quirina. 

 

 

3. MR samenstelling & stemrecht (Miguel) 



Er is een vacature voor MR uit gegaan naar collega’s, tot op heden hebben we nog geen reactie gehad.  

Miguel onthoudt zich van stemming, totdat er een gelijk aantal ouder/personeel is. 

Actie: Mieske en Sabine maken een rondje voor vacature MR. 

 

4. Evaluatie MR 

Strakker zijn op de acties. Meteen de acties opvolgen en datum noteren. 

Vaker de MR in het Heen en Weer zetten, doorsturen naar de website. Melden dat we aanspreekbaar 

zijn etc. 

Actie: Mieske zet de MR mail over naar Miguel.  

5. Indeling klassen/formatie (Lorance) 

Lorance geeft het volgende aan: 

- Starten met 4 kleutergroepen 

- Combinatiegroep 6/7 eventueel wisselen van samenstelling 

Groep 6/7 navragen (ouders en kinderen), dit is afgesproken (evaluatie) 

Groep 3/4 navragen (ouders en kinderen), evalueren 

- Kritisch gekeken naar kinderen die van andere scholen willen komen (zij-instromer). Eerst contact 

met IB en dan pas een keuze maken.  

Groep 1-2 kunnen nog kinderen bij, er zijn nog geen wachtlijsten. 

- Als de kleutergroepen te groot worden, kan er rond de meivakantie worden gekozen om kleine 

clubjes van potentiële groep 3 kinderen in een klas te zetten voor voorbereidend te rekenen, lezen en 

schrijven.  

6. Begroting (Lorance) 

Lorance heeft de begroting al eerder doorgestuurd. Ze licht het nu nog even toe.  

 

Ouderbijdrage: er druppelen af en toe nog wat bedragen binnen. 

De bijdrage is vrijwillig. Lorance geeft in de gesprekken ook aan dat er eventueel een schoolreis of iets 

niet doorgaat door gemiste kosten. 

Welke gezinnen zijn het? Welke bouw? Hoeveel zijn het er (procent)? Dit zijn enkele vragen die Miguel 

stelt. 

Lorance kan eventueel binnen de stichting peilen hoe en wat zij doen met de ouderbijdrage.  

 

Bij volgende vergadering spreken we verder over ouderbijdrage. 

 

 

 

 

 

 

 


