
 

N O T U L E N  van de MR-vergadering van Het Driespan. 

Aanwezig:  Albert, Mirjam, Ben, Gabriëlle, Karin, Marieke en Hennie. 

Datum:  12 november 2018, 16.30 uur 

 

 

1.  Opening 

Gabriëlle opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

2.   Begroting 2019 

Albert  licht de begroting toe. Geen onduidelijkheden. MR keurt de begroting goed.  

 

3. Evaluatie algemene ouderavond 9 oktober 2018 

Albert geeft aan dat de opzet van de algemene ouderavond vanaf volgend schooljaar anders 

zal zijn. Om meer ouders naar school te krijgen valt te denken om deze avond samen te 

houden met een ouder-/kijkavond. Kinderen kunnen dan in de klassen zijn. Het bestuur, de 

OR én de MR houden elk een presentatie.   

 

4. Evaluatie MR-cursus 29 oktober 2018  

 MR-cursus is als nuttig ervaren. 

 

5. Notulen vergadering d.d. 17 september 2018. 

De notulen worden goedgekeurd en zullen op de site worden geplaatst. Ook zal Hennie aan 

de ICT-afdeling vragen de notulen op de L-Schijf te plaatsen. 

 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Geen binnengekomen stukken en/of mededelingen.  



7. Stichting Vrienden van het Driespan  

Marieke en Karin zullen de 2 aftredende leden van de OR vervangen.  

 

8. Kindcentrum 

Voor de toekomst is een kindcentrum een “must”. Albert heeft overleg met ACIS in januari 

2019. 

 

9. Ouderparticipatie. 

Besproken is om de opzet van ouderparticipatie anders op te zetten. Specifieke kennis van 

ouders gebruiken in subgroepen. Albert zal in loop van schooljaar nieuwe ideeën ontwikkelen 

en presenteren. 

 

10. Teamvergaderingen 

Door Ben worden verschillende zaken genoemd die in 2 teamvergaderingen zijn besproken.  

Overwegend onderwijs gerelateerde zaken.  

  

11. GMR 

Marieke geeft aan dat in de laatste GMR-vergadering gevraagd is om proactief mee te 

denken over de toekomst.  

 

12. Rondvraag. 

Geen rondvragen. Wel een voorstel om informeel bij elkaar te komen. Maandag 14 januari 

2019 zal bij Hennie thuis een nieuwjaarsborrel plaatsvinden. 

 

13. Sluiting  

Gabriëlle sluit de vergadering. Volgende vergadering maandag 18 februari om 16.30 uur. 


