
notulen 

  

MR vergadering 

10.24.2016 19.15  

Aanwezig Aycel, Yeliz, Liesbeth, Harmke 

Afwezig Asha, Ilse, Gerard 

GMR (stukken, statuut en communicatie naar MR-en) 

Discussie 
Ilse was niet aanwezig op de vergadering en zou dit toelichten. Zij heeft wel een pakket  hierover 

gekopieerd. Lezen voor de volgende vergadering.  

Actiepunten Verantwoordelijke  

Pakket over GMR lezen iedereen  

Volgende keer op de agenda zetten Asha en Ilse  

Wms Wetswijzigingen 

Discussie 

Aycel heeft het een en ander toegelicht. Had dit niet goed kunnen voorbereiden, maar kon toch wat 

dingen kort vertellen.  

 

Over procedure nieuwe schoolleider: Al heeft de MR adviesrecht, een MR lid of leerkracht mag zitting 

nemen bij de sollicitatieprocedure van een nieuwe schoolleider. De RvT kiest een kandidaat. Uiteindelijk 

zullen ze ook ons advies vragen. Mochten wij het niet met dit advies eens zijn, dan kunnen ze niet 

helemaal om ons heen en mogen ze geen beslissing nemen.  

Er moet wel een profielschets gemaakt worden. 

 

Budget: vanaf 1 januari is er geen vaststaand budget meet voor MR -en. Wij moeten een begrotingsplan 

maken waarin de verwachte kosten opgemaakt worden. Er is geen maximum bedrag. Je kunt er ook voor 

kiezen om externen in te huren om evt te help en bij het lezen van stukken als een begroting of andere 

stukken waar we een professionele mening over willen horen. In januari moeten we gaan beginnen met 

deze begroting. Het budget moet gemeld worden bij het bevoegd gezag.  

Conclusies 
Liesbeth en Harmke leggen het idee voor de profielschets bij het MT neer. Bijvoorbeeld dat elk teamlid 

eigenschappen van een goede schoolleider opschrijft en zo een top van eigenschappen kunnen maken.  

Actiepunten Verantwoordelijke  

Profielschets overleggen met MT Liesbeth en Harmke  

Wetswijzigingen doorvoeren in statuten en reglementen  ?  

Budget maken voor komend jaar MR  

Oe nu verder met onze MR? 

Discussie 
Dit punt hebben we overgeslagen. Asha zou hier het voortouw in nemen, maar zij was er niet. Schuift door 

naar volgende vergadering.  

Actiepunten Verantwoordelijke  

Agenderen volgende vergadering  Asha  

Rondvraag: 

 

Kopieerkosten, kunnen die gedeclareerd worden. Als je een bonnetje hiervoor hebt wel, maar je kunt ook altijd bij 

ons op school printen. Even noteren voor het bevoegd gezag, zodat zij op de hoogte zijn van papier gebruik.  

 

Volgende vergadering werkplan op de agenda laten komen. Evt al gemaakt of volgende keer samen aan werken.  


