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Voorzitter: Ingrid Notulen: Vera 
Afwezig: Sonja, Linda  
  

Tijd  Onderwerp  

20.00 1 Opening 
Inschrijven voor de rondvraag. 

Allen 

20.03 2 Notulen + Actie-/Besluitenlijst MR 15-09-2018 
Hoe te notuleren en wanneer publiceren op website/app? 
Zorgen dat notulen niet voor meerdere interpretaties 
vatbaar zijn. Niet te herleiden naar personen. Afschermen 
met wachtwoord? 
  
Agenda + besluiten- en actielijst openbaar 
Komen op basisschoolapp, afgeschermd met een 
wachtwoord (OR+MR kopje), zodat het alleen voor 
ouders/personeel te zien is. 

Allen 
 
 
 
 
 
 

Ingrid 



20.10 3 Binnengekomen stukken 
InfoMR zie: http://www.infomr.nl/ 
  
*Laatste MR Pascal, Pascal wordt per 1-1-2019 directeur 
van de Hunenborg. 
*Pascal praat bij over de begroting van aankomend 
schooljaar. 
*In januari start de instroomgroep. 

Allen 
 
 

Pascal 

20.12 4 Mededelingen team 
*Jorie komt per 19 januari terug van 
zwangerschapsverlof, voor een werktijdsfactor van 
0.8. 
*Karin en Adele zijn bezig met reintegratie van 
ziekteverlof. 
*Jannekes ouderschapsverlof eindigt begin januari. 
*Monique Leeftink is in overleg met het bestuur van 
de Dr.Schaepmanstichting wat een passende stap is 
in haar carrière. Ze neemt afscheid van de Sint Jan. 
 
Inzet budget werkdrukverlichting: 
*Marjoes, leerkrachtondersteuner, wordt ingezet ter 
werkdrukverlichting in alle groepen. Ze is 
oorspronkelijk leerkracht en heeft daardoor 
lesbevoegdheid. 
*Siebrig van Heel gaat per direct aan alle groepen om 
de week muziekles geven. 
*19e groep. 

Pascal 

20.20 5 Stand van zaken pedagogisch beleid 
Sociaal veiligheidsplan is bijna voltooid, wordt 
besproken met klankbordgroep. 

Pascal 

20.30 6 Jaarplan MR bekijken en evt. aanvullingen geven 
Jose komt volgende vergadering informatie geven 
over creatief onderwijs. 

Allen 

http://www.infomr.nl/
http://www.infomr.nl/


20.33 7 Schoolgids/scholenopdekaart.nl 
Pascal past de conceptversie aan. Volgende 
vergadering bespreken. Ingrid maakt een verdeling 
wie welk stuk doorleest. 

Pascal 
Personeels- 

geleding 
  

20.40 10 Schoolplan: Bekijken deelplannen. 
Wie doet wat? Hoe willen we dit vormgeven? Staat voor 
elke vergadering op de agenda. 
Bovenschoolse koers is bepaald. Van januari tot juni 
worden deelstukken geschreven en aan de MR 
gepresenteerd. 
Ingrid stuurt powerpoint en informatie over bovenschoolse 
koers die aan team wordt gepresenteerd door aan MR. 

personeels- 
geleding 

20.50 11 Stukje nieuwsbrief 
Na de volgende vergadering is de besluitenlijst te 
vinden in de basisschoolapp. 

Allen 
 

Vera mailt 
Pascal 

20.55 12 Rondvraag 
*Hoe gaan we de MR voorstellen aan Annet 
Verlijsdonk? 
Voorstel: vergadering 14 januari gaat vooralsnog 
door, er wordt ruimte gemaakt voor een 
kennismaking. Pascal overlegt met Annet wat haar 
wensen zijn. 
*Anique brengt het onderwerp armoede in als 
rondvraag. Afspraak dat Anique dit onderwerp 
voorlegt aan de OR. 
Kunnen we dit onderwerp een keer samen met de 
MR bespreken? 
*Marleen: Hoe gaan we om met ouders die de taal 
niet machtig zijn? (bv. lezen van de nieuwsbrief) 
Informeren bij de Horizon. 

Allen 
Anique 

 
 
 
 
 

Anique 
 
 

Marleen 
informeert 

21.00 13 afsluiting   

 



 

 

Rooster van aftreden 

  Jaar aantreden Einde 
termijn 

Verlengen tot Herkiesbaar 

Anique Mallens 1995 2017 2019 J 

Ingrid Kramer 2012 2015 2020 J 

Vera Heimann 2017 2020 2021 J 

Marleen Kleissen 2018 2021 2024 J 

Linda Roetgerink 2012 2015 2020 J 

Sonja Krosman 2012 2015 2021 J 

Kim Veldhuis 2015 2018 2018 J 

Demis Wassink 2017 2020 2022 J 

 

 

 


