
Notulen MR-vergadering 
Datum: maandag 18 november 2019 

Aanwezig: Ilse, Willem Jan, Yvon 

Afwezig: Renske 

Directie: Caroline Boumans 

 

1. Formatie (laatste stand van zaken) 
De punten 1 en 5 voegen we samen: Formatie en financiën: 

Voorlopige begroting is gedeeld en besproken. 

Begroting is gebaseerd op het Schoolondersteuningsplan (SOP) 

MR geeft akkoord voor verdere uitwerking van de gepresenteerde plannen. 

Tijdens de volgende MR vergadering (20-01-2020) wordt de verdere uitwerking besproken. 

 

2. Schoolgids  
        Belangrijkste wijzigingen t.o.v. vorig jaar: 

• Gewijzigde uitstroompercentages 

• Update in de tekst mbt schoolsponsoring 

 

MR geeft akkoord op de inhoud. 

 

3. Schoolondernemingsplan (sop) 

Vanuit het bestuur is er inmiddels een goedkeuring gegeven op de inhoud van dit plan. 

Carolien licht toe. MR bespreekt dit verder in het tweede deel van de vergadering. 

 

4. Projecten memo 

Voortgang Alles in één:  

Qua organisatie meer gewenning, bijvoorbeeld mbt op elkaar afstemmen van roosters en hetgeen 

onverwachte wendingen in het programma met zich meebrengt. 

Leerkrachten zijn positief gestemd over inhoud en verloop. 

We bespreken bij dit punt de visie van school op het geven van huiswerk. Deze is voor ouders niet 

duidelijk. Carolien gaat het bespreken met het team.  We spreken af dat dit terugkomt op de MR-

vergadering in maart 2020. 

 

5. Financiën 

Besproken in combinatie met punt 1. 

 

6. Klachten 

Niets binnengekomen. 



7. Opening deel 2 vergadering 

• Vaststellen agenda: vastgesteld 

• Mededelingen: geen 

• Ingekomen stukken: geen 

• Mededelingen GMR:  Notulen in email  Geen vragen hierover. 

8. Opvolging Yvon 

-In Januari zullen we een vacature verspreiden onder de ouders. In de vergadering van 

maart zullen we de aanmelding(en) bespreken en overgaan tot uitnodiging. 

 

-Yvon maakt een vacaturetekst. Verzoek aan Carolien om deze op te nemen in het Vergeet-

me-nietje van januari 2020. 

9.  Schoolondernemingsplan (sop) 

De MR gaat akkoord met de huidige invulling 

MR-acties hierop: 

-Om en om op de vergaderingen bespreken: Hoe vordert de concrete uitvoering van de 

plannen? Volgend moment: maart 2020 

-Punt waarop de MR graag kritisch meekijkt: Concrete invulling van de oudergesprekken 

over de vorderingen van het eigen kind: Een efficiënte en zinvolle invulling van de 

tienminutengesprekken. 
 

-MR draagt nog aan: Meenemen dat het goed zou kunnen zijn om net als de 

Oudervereniging één á twee keer per jaar met foto richting ouders te mailen via Social 

Schools. Doel is gemakkelijker benaderbaar te zijn voor de ouders. 

10. Notulen & Actiepunten notulen september 2019 

Notulen zijn vastgesteld. 

 

 

 



 

11. Rondvraag 

Actiepunten: 

ummer  Eigenaar  A
ct
ie
p
u
n
t 

 Status 

16-09-19  Yvon  Schrijft 
halfjaarverslag 
(plaatsing op website 
en verzending via 
social schools) 

 Afgerond 
 

 

16-09-19  Willem Jan   Kijkt naar SEO van het 
filmpje op de 
website  

 lopend  

16-09-19  Renske      Bespreekt de opvolging 
van de MR  

 lopend  

18-11-19 
 

Yvon  Schrijven van 
wervingstekst voor 
nieuw MR-lid 

 nieuw  

 

 

  


