
 Notulen MR 
  

 Datum: 31 augustus 2016 Aanwezig: Asha, Yeliz, Aysel, Gerard, Harmke, Liesbeth, Ilse 
Afwezig: - 

 Doel van de vergadering: Goede start schooljaar 2016-2017 

 Agendapunt: Notulen:  Acties: 

15.30 Opening   

16.00 Taken aankomend schooljaar: 
Asha – voorzitter 
Ilse – secretaris 
 

- Andere taken zullen verdeeld worden, nadat 
wij met de adviseur van VOO een werkplan 
hebben opgesteld.  

- Asha zorgt voor de agenda. 
Twee weken voor aanvang van 
de volgende vergadering. 

- Ilse zorgt voor de notulen een 
week na de vergadering.  

16.10 Inventarisatie 
scholingsbehoefte MR 

- Er is behoefte aan intensieve begeleiding. Er 
moet gekeken worden naar hoe we de MR 
willen vormgeven op basisschool Het 
Schateiland.  

- Afspraak Adviseur VOO 
plannen op dinsdag 20 
september.  

16.20  Jaarverslag MR 
- Jaarverslag 2015-2016 

- Aysel heeft een jaarverslag geschreven. Deze 
is gelezen door de oudergeleding en 
doorgestuurd naar de adviseur VOO voor 
feedback. 

- Asha zorgt dat de documenten 
in de cloud komen te staan, 
zodat iedereen toegang heeft.  

16.30  Ingestuurde onderwerpen door 
MR-leden 

- Kleutermeubilair: is er voldoende aanwezig. Is 
dit een zaak die bij de MR thuishoort? Wat te 
doen als dit soort zaken bij de oudergeleding 
worden aangekaart door ouders.  
Algemene consensus: de oudergeleding stuurt 
de ouder naar de desbetreffende leerkracht of 
spreekt Gerard aan of mailt Gerard met de 
opmerking.  

- Data en dag moet worden 
vastgesteld op de volgende 
vergadering (20 september) 

- Publicatie van de notulen 
wordt besproken met de 
adviseur VOO. 

- Aysel neemt contact op met 
Jos (en Gerard) voor de 
begroting.  



- Publiceren van de notulen op de website: 
Besproken is op welke manier wij de notulen 
zouden kunnen publiceren.  

- Begroting: Aysel heeft gekeken naar de 
begroting die Gerard heeft aangeleverd. Hij is 
niet volledig. Aysel heeft nog geen contact op 
genomen met Jos die haar eventuele vragen 
over de begroting kan beantwoorden.  

16.45 Gerard sluit aan 
- Schoolgids 
  

- Het oponthoud rondom de schoolgids had 
met een aantal factoren te maken.  

- In het vervolg zullen de onderwerpen, muv de 
formatie, tijdig worden aangeleverd bij de 
MR. 

- Er moet gekeken worden naar de rol van de 
MR bij de formatie. 

- Graag wil de oudergeleding inzage in de taken 
van de ondersteuners op school. 

- Wat is de rol van de MR bij de 
formatie? Vraag aan adviseur 
VOO. 

- Gerard: inzage geven in de 
taken van de ondersteuners op 
school.  

- In het vervolg moeten stukken 
zes weken van te voren 
aangeleverd worden.  

17.00 Rondvraag - mededelingen   

 


