
 
 
 

Notulen MR-vergadering donderdag 17 januari 2019 
 
Aanwezig: Jonathan, Daan, Jim, Peter, Talitha, Anuradha, Wietske, Daisy, Jan en Ivona 
 

 
1 Opening. 
 
 Jonathan opent de vergadering. 
 

2. Mededelingen.  
 
 Er zijn drie extra punten op de agenda gekomen.  
     Punt 7 vervalt.  
 

3. Notulen vorige vergadering. 
 

Goedgekeurd van afgelopen twee keer.  
 

4. Ingekomen stukken 
 

Er is een postvakje in de personeelskamer, waar Daan nog een labeltje bij gaat plakken, 
waar alle post voor de MR binnenkomt. De leden mogen het pakken om door te lezen en 
weer erin terugleggen.  

 

5. Huisvesting/schoolplein 
 

De schilderwerkzaamheden zijn klaar en we zijn inmiddels gestart met de renovatie van 
het schoolplein.  

 

6. Financiën  
 

Jan legt het financieel jaarverslag uit. Er is meer begroot dan dat er binnen is gekomen.  
MR gaat ermee akkoord.  
Helaas wordt het schoolgeld door ca. 30% van de ouders niet betaald.  
Posten: documentatiecentrum en afscheidsfeest zijn in de schoolbegroting opgenomen.  
 
 
 

7. Schoolreis 
 
Vervalt.  

 

8.  Schoolplein 
 
Er is begonnen met de renovatie van het schoolplein. Werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd, zodat de kinderen buiten kunnen blijven spelen en we voldoende in- en 



uitgangen hebben. Het definitieve plan van het nieuwe plein ligt in de personeelskamer ter 
inzage.  
 

9. Extra punt: Verkeerssituatie Fichtestraat 
 
Verkeerssituatie op de Fichtestraat leidt tot gevaarlijke situaties en blokkades. Anuradha 
heeft contact gehad met de handhaving en haar is gevraagd om foto’s aan te leveren van de 
situaties. Peter vraagt aan Terry of hij dit kan doen.  
 

10. Extra punt Vertegenwoordiging uit andere bouwen in de MR 
 
Er zijn alleen personeelsleden uit de bovenbouw aanwezig, de rest heeft zich niet 
opgegeven.  

 
12. Werkverdelingsplan 
 
Peter komt voor de voorjaarsvakantie met de richtlijnen en daarna wordt het plan bij hem 
ingediend, nadat het team het erover eens is.  
 
 

13. Rondvraag 
 

 Wanneer gaan de verkiezingen van de nieuwe leden plaatsvinden?  
Jonathan gaat dit uitzoeken en koppelt het bij de volgende vergadering terug naar 
ons.  

 Vergadering van 5 februari komt te vervallen. De volgende vergadering is op 
28 maart as. (Jim en Daisy zijn dan afwezig i.v.m. het volgen van een cursus).  

 

16. Sluiting 
 
 Jonathan sluit de vergadering. 
           Notulist: Ivona Botić  

 
 


