
 

 

 

NOTULEN – MR VERGADERING 7 MEI, 19:00-21:00 

Locatie: Zandstraat 
Aanwezig: Joris Wetzer, Annette van de Laar, Marjon Dozy, Eefke van der Wijst, Kiril Ristrovski en 

Ingrid van den Heuvel 
Afwezig:  
Gasten: Leerlingenraad en Lidwien Storimans 

1. Opening en vaststellen agenda 

MR heeft de agenda vastgesteld en goedgekeurd. 

2. Vaststellen notulen vorig overleg 

MR stelt notulen vast. 

3. Leerlingenraad komt op bezoek 

Leerlingenraad en MR leggen uit aan elkaar wat ze doen en beantwoorden over en weer vragen die er zijn.  

 

4. Mededelingen 

 Formatie: eerste opzet laten zien. Onder embargo. Doel is zo veel mogelijk continuïteit in de groepen. 
Groep 3 wordt  volgend jaar een kleine groep.  

 koelkast: voorstel om vanaf aankomend schooljaar geen bekers meer te koelen voor leerlingen. Reden: 
wordt slechts enkele uren per dag gebruikt. Koelkast is grotendeels leeg. er zijn alternatieve dranken 
die kinderen mee kunnen nemen die niet gekoeld hoeven worden. MR is akkoord. In volgende 
nieuwsbrief wordt dit aan ouders medegedeeld. Geldt vanaf aankomend schooljaar. 

 uitbreiding: Een architect heeft globale schets gemaakt. Deze wordt gebruikt voor buurtbijeenkomst op 
11 juni. Doel van deze bijeenkomst: buurt meenemen in de uitbreidingsplannen en anticiperen 
op mogelijke bezwaren 

 AVG/privacy statement: morgen krijgen alle ouders een brief mee naar huis. Hierin wordt gevraagd om 
expliciete goedkeuring voor gebruik persoonsgegevens  

 Jaarplanning/vakantierooster 2018-2019: doorgenomen en goedgekeurd door de MR. 

 Open dag: 7 nieuwe kinderen zijn geweest en daarnaast veel leerlingen die binnenkort starten en al 
aangemeld zijn. Twee  nieuwe ouders hebben al een afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt. 
Het was een succesvolle ochtend. 

 RI&E: Eefke wordt preventiecoördinator. We gaan opnieuw de RI&E uitvoeren, zodat we een beperkt 
aantal actiepunten krijgen waarmee we aan de slag gaan. 

 VVE audit gepland op 29 mei 

 

 OR 

o Vanuit de OR is er geen nieuws 

.  

 Team: 

o Nieuws vanuit het team is hierboven besproken 

 

 GMR : Er is nog een vacature voor de GMR. 

 

5. MR vacature en opvolging 

- Er hebben zich 4 ouders aangemeld voor de MR 



 

- Wij vragen hen een voorstelstukje met foto te sturen en er wordt gestemd 

- Joris belt hen en vraagt of ze dit voor 25 mei naar Ingrid sturen 

- Kiril maakt er 1 geheel van zodat dit gepresenteerd kan worden in de nieuwsbrief 

- Er komt een stembus te staan waarin elk ouderpaar 1 stem uit kan brengen 

- Elk oudste kind krijgt 1 stembiljet mee 

- Diegene met de meeste stemmen vragen we aan te sluiten bij de MR 

- Kiril heeft een dag na de vergadering te kennen gegeven ook te stoppen als MR lid, dat betekent dat we 

2 vacatures hebben en 2 mensen uit zullen komen.  

 

 

6. MR regelement 

Eefke heeft het verder uitgewerkt nav de vorige keer. 

7. MR info in nieuwsbrief en op website 

Leerlingenraad is op bezoek geweest. 

Mededelingen door de directie zijn gedaan. 

Rooster voor 2018-2019 is vastgesteld. 

De open dag op zaterdag 7 april is druk bezocht. 

Procedure opvolging MR lid is besproken.  

  

8. Rondvraag 

Etentje is gepland op 20 juni bij de Zwaan in Son om 19.00. 

9. Volgende vergaderingen 
14 mei 19.00 leerlingenraad 
18 juni 20.00 


