
 Notulen MR 
  

 Datum: 18 september 2017 Aanwezig: Aysel, Ronald, Harmke, Henk en Erika 
Afwezig: Yeliz (ziek kind) en Asha (afgetreden) 

 Doel van de vergadering: vaststellen jaarverslag en MR activiteitenplan 

 Agendapunt: Notulen:  Acties: 

17.00 Opening   

17.05 Vaststelling agenda 
Punten Ronald 

- Schoolgids 
- Schoolzwemmen: Ronald leest brief voor en mailt 

deze ook nog naar de andere MR leden. Aysel geeft 
aan dat de oudergeleding vorig jaar wel gekend is in 
de informatievoorziening rondom het 
schoolzwemmen, maar dat de brief daadwerkelijk de 
dag erna al naar de ouders ging. Zij hebben niet de 
mogelijkheid gehad om met de achterban te spreken 
hierover en hierdoor wisten zij niet dat er veel ouders 
op tegen waren. Ronald vertelt dat er meerdere 
gesprekken met 3 betreffende ouders zijn geweest 
en dat ze inmiddels een plan hebben gemaakt om 
een brief naar de gemeente te sturen met de vraag 
of de gemeente mee wilt denken voor een passende 
oplossing. 

- Staking: Ronald leest brief voor over de staking. 
Deze wordt ook nog gemaild. Deze week wordt naar 
de ouders gecommuniceerd dat we gaan staken op 5 
oktober. De school zal dan gesloten zijn. 

- schoolgids is goedgekeurd door de 
ouders.  

17.30 Vaststellen notulen vorige  
vergadering. 

- Notulen van 29 aug. 

- Het zijn geen notulen, maar Harmke had wat punten 
opgeschreven hieruit. Deze worden niet 

 
-  



gepubliceerd. Stonden meer afspraken in die voor de 
MR van belang waren. 

17.45 Bespreken activiteiten plan. - De vergaderdata die in het activiteitenplan stonden, 
kloppen niet. Henk heeft nieuwe data opgeschreven, 
deze kloppen ook nog niet helemaal. Wat wel is 
afgesproken is dat we vanaf nu op maandag om 
16.30 vergaderen. Indien Yeliz akkoord is uiteraard. 

- Het activiteitenplan is vrij algemeen en kan voor elke 
school ingezet worden. Klopt aardig, Henk gaat de 
vergaderthema’s verwerken in de agenda’s. Niet 
alles uit het activiteitenplan wordt gedaan. We 
hebben er nu niet heel kritisch naar gekeken, de 
vraag is willen we hier wel heel kritisch naar kijken, of 
is het goed voor nu? 

- Henk maakt vergaderschema met 
data. 

- Henk verwerkt de thema’s in de 
agenda van de komende 
vergaderingen. Aysel en Harmke 
geven aan dat de thema’s die in de 
map staan handig en overzichtelijk 
zijn. 

17.55 Verkiezing MR - Asha is per direct afgetreden. De vraag is wat we nu 
gaan doen. Gaan we een ouder erbij zoeken door 
middel van verkiezingen of gaan we verder met 2 
leerkrachten en 2 ouders. Aysel geeft aan dat er 3 om 
3 in moeten vanwege het aantal kinderen op school. 
Dit gaan we voor de volgende keer uitzoeken. 

- Hoeveel leden moet onze MR 
hebben? 

18.00 Jaarverslag 2016-2017 - Aysel had twee punten: over schoolzwemmen en 
over de begroting. 
 

- Harmke past deze twee punten 
aan, volgende keer agenderen om 
hem goed te keuren. 
 

20.00 Rondvraag – mededelingen - Begroting MR 
- Schoolplan 
- Volgende vergadering 23 oktober 16.30 

 
 

- Henk gaat een voorstelbegroting 
maken voor onze MR, komt op de 
agenda. 



 - Het schoolplan is niet bekend bij 
ons, Harmke vraagt het na bij 
Ronald. 

 


