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Notulen MR vergadering 

Vergadering d.d. : 21-11-2019  
Aanwezig  : Carin, Jan Jaap, Yvonne, Nely, Mariska en annet                           
Afwezig : - 
Voorzitter : Jan Jaap 

                 
1. Opening van de vergadering 
Yvonne opent de vergadering met een stukje over vrede uit het boekje: “Je glimlach is een brug” . 
 
2.  Welkom 
Voorzitter Jan Jaap heet iedereen welkom. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Uitnodiging voor cursussen van vereniging openbaar onderwijs (zijn al geweest) 
  
4. Vaststellen agenda 
Agenda is vastgesteld 
 
5. Verslag vorige vergadering en actiepunten 
N.a.v. : Carin geeft aan dat wij waarschijnlijk geen bezoek van de inspectie krijgen. Binnen het bestuur zijn 
er scholen die al langer geen bezoek hebben gehad. Nely vraagt of audits hierin een rol hebben gespeeld. 
Dit is niet het geval. 
Martin heeft mailadressen aangepast.  
Carin heeft aangepast in schoolgids i.p.v. schoolwerkplan 
Annet zal goedgekeurde notulen naar het team mailen 
Carin zal in volgende nieuwsbrief aangeven dat de financiële stukken op school ter inzage liggen. 
 
6. GMR 
Er is instemming gegeven op het stuk over de AVG en de kadernota. De afspraken over de AVG wordt aan 
alle teams gepresenteerd 
Er gaat veel vergadertijd op aan de bestuurlijke samenwerking. De GMR had meer verwachtingen over het 
meedenken in het proces naar de bestuurlijke samenwerking. De FER (fusie effect rapportage) wordt op 10 
december gepresenteerd. 
 
7. Ouderlid MR / penningmeester 
Familie Drenth zal geen penningmeester worden i.v.m. ander werk. Ze willen wel kascontrole doen. 
Jan Jaap heeft met mevr. Van Dijk en mevr. Snoijl gesproken. Mevr. Snoijl wil toch niet in de MR. 
Mevr. Van Dijk wil graag meedoen in de MR.  Jan Jaap  nodigt haar uit voor de volgende vergadering. 
Yvonne vraagt familie van Steenhoven of zij evt. penningmeester willen zijn. 
 
8.Mededelingen directie: 
- Voortgang schoolorganisatie volgend schooljaar 
Er is in het team een oriëntering geweest over de verdeling van de groepen over de gebouwen. Er is een 
inventarisatie gemaakt in diverse opties met concrete invulling daarbij.  Volgende week is de 
informatievond voor ouders. Jan Jaap kan er niet zijn i.v.m. werk. Mariska weet het nog niet i.v.m. haar 
gezondheid. 
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Nu zijn er 45 zeker aangemeld en 29 mensen die het nog niet weten. 
-Management gesprekken 
Er zijn nu gesprekken nieuwe stijl. Er wordt gesproken over de opbrengsten, de analyses enz. Hoe loopt het 
op de school? Is er financieel iets nodig?  Voor De Regenboog loopt het allemaal naar wens. We kunnen 
doorgaan op deze voet.  
 
-Begrotingsgesprekken 
Dit betreft de begroting van het jaar 2020. De basis is het leerlingaantal op 1 oktober: 288. De posten zijn 
bijvoorbeeld een nieuwe methode BL, meubilair, rekenmateriaal.  Morgen weet Carin of de begroting 
goedgekeurd is. 
 
9.Geluiden van het schoolplein 
Er komen geen signalen waar we wat mee moeten doen. 
 
10. Lief en leed 
Nely heeft een kaart gestuurd naar Shanda voor haar huwelijk. 
 
11. Rondvraag 
Mariska heeft het verzoek of de jaaragenda in Parro kan komen? 
Nely: Is er nog een vertegenwoordiger vanuit de OR? Op dit moment niet. We hebben er ook niet echt 
behoefte aan. Carin is vorige week bij de OR vergadering geweest. Dit was een prima vergadering. 
 
12. Volgende vergadering 
09-01-2020 
13. Sluiting 
Jan-Jaap  sluit de vergadering met het lezen van een gedicht van Jules Deelder. 
 
 
Actiepuntenlijst 

Annet  
Notulen verspreiden over team 

Annet/ Nely Publiceren van notulen op de school 

 
 
Vergaderschema 2019-2020 

 datum notulist opening sluiting 

1 Donderdag 17 oktober 2019 Nely Annet Yvonne 

2 Donderdag 21 november 2019 Annet Yvonne Jan Jaap 

3 Donderdag 9 januari 2019 Yvonne Jan Jaap Nely 

4 Donderdag 20 februari 2020 Jan Jaap Mariska ? 

5 Donderdag 7 mei 2020 Mariska ? Annet 

6 Donderdag 2 juli 2020 ? Nely Mariska 

 
 


