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Notulen MR-vergadering 
 
Datum:  Maandag 10 september 2018   
Aanwezig:             Renske, Marion, Floor en Yvon 

Directie: Caroline (aanwezig tot punt 5) 

1. Start nieuw schooljaar (laatste stand van zaken) 
 
Schooljaar is goed van start gegaan. De sfeer in de school en op het plein zijn erg goed. 
De invulling van de Sport BSO tijdens de pauze draagt erg positief bij aan de sfeer. 
 
Stand van zaken IB: 

• Marlies Bijvank werkt als interim IB-er vanuit Opdidakt.  
• IB-er Lonneke is momenteel nog met zwangerschapsverlof en komt naar 

verwachting in november terug. 

2. Jaarkalender 2018-2019  
 
De jaarkalender is aangevuld/aangepast waar nodig en vastgesteld. 
De kalender wordt nu richting ouders gecommuniceerd. 

3. Werkwijze ongewenst gedrag  
 
Doel: Meer duidelijkheid intern en extern over wat er op school als gewenst/ niet 
gewenst gedrag gezien worden. 
Daarmee samenhangend zijn de regels en afspraken die binnen de school gelden 
opgesteld. Doel:  Wanneer school bepaalde verwachtingen heeft van kinderen/ouders, 
moet duidelijk zijn wat die verwachtingen zijn. 
Dit overzicht is nu uitgedeeld tijdens de ouderavond op 4 september jl. Er moet nog 
besloten worden waar dit document gepubliceerd/bewaard zal worden. De schoolgids is 
één van de opties. 

4. Kort stand van zaken Groei Telt (schoolondernemingsdoelen) 
 
Caroline werkt momenteel aan een update van het schoolondernemingsplan, aangepast 
naar de nieuwe werkwijze met de methode Alles in één. 
Zodra deze gereed is krijgt de MR deze ter inzage. 

5. Deel 2 vergadering 
• Vaststellen agenda: 

• Mededelingen: 

http://nicolaasschoolodijk.nl/
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Er is een bericht van Fectio gekomen over de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
cursus voor MR-leden op 25 september a.s. op één van de Fectioscholen. 
Momenteel is er binnen onze MR geen animo voor deelname. Floor stuurt Fectio een 
mail hierover. 

6. Notulen & Actiepunten notulen 18 juni 2018 
 
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. 

7. Plan van aanpak bezetting MR volgend schooljaar (actiepunt 
1718-16) 
 
Bij dit punt wordt tevens de jaarplanning voor de MR doorgenomen en op een aantal 
punten aangepast. 

8. Rondvraag 
 

Nummer   Eigenaar   Actiepunt   Status   
1718-16 Allen PvA maken voor 

werven nieuwe 
MR-voorzitter 
(start in sept) 

Lopend 

1819-1 Floor Floor laat Fectio 
weten dat er vanuit 
de Vonk geen 
deelname komt aan 
de MR-cursus op 25 
sept. a.s. 

Nieuw 

1819-2 
 
 
 
 

Floor Floor stelt een 
basistekst op voor 
een mail mbt 
werving van een 
nieuwe 
voorzitter/MR-lid 
voor schooljaar 19-
20. 

Nieuw 

1819-3 Yvon Yvon maakt een 
eindverslag voor 
schooljaar 17-18 
voor publicatie 
richting ouders 
over de bezigheden 
van de MR   

Nieuw 
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