
Notulen MR vergadering 01-07-2019  
Aanwezig: Edwin Schuiling (voorzitter, en lid OG) Niels Koster (directie), Chantal Huizenga (notulist, 
Lid PG) , Henk Stoffers (lid OG), Bart Gorter (Lid OG) 
Afwezig: Leonoor Seidel ( secretaris, lid PG)  
Notulen vorige vergadering:  

● Goedgekeurd 
 

Besproken agendapunten:  
● Schoolgids nieuwe schooljaar 
Schoolgids is nog niet helemaal klaar. Aankomend jaar gaat er iets in veranderen. Er gaat 
gewerkt worden met Vensters.nl. Vensters.nl heeft een tool waar een schoolgids in gemaakt kan 
worden. N. is de schoolgids aan het vullen, wanneer hij klaar is zal hij in september op de agenda 
komen te staan. 
 
● Evaluatie actieplannen 
Besproken in schoolplan en is tevens besproken en vastgesteld met het team. 
 
● Concept schoolplan 2019-2023 
H. had een vraag over de sterkte/zwakte tabel. Hoe zit het met financiële en materiële 
voorzieningen? Het is meer een zwakke kant van de stichting en niet van de school. Niet 
duidelijk beschreven, N. gaat hier nog een toelichting op geven. Waarom zijn bepaalde punten 
sterke punten en waarom bepaalde punten zwak.  
In het strategisch beleid stichting primah staan bepaalde punten die niet voor onze school 
gelden. Hier nog extra toelichting opgeven.  
 
● Nieuwe datum herstelbezoek inspectie 
De inspectie zal dinsdag 1 oktober komen voor een herstelbezoek. N. heeft een 
verantwoordingsdocument gemaakt en heeft deze gepresenteerd en toegelicht aan iedereen.  
 
● GMR 
Geen nieuws. Wel zouden we vaker geïnformeerd willen worden door de GMR. N. gaat dit 
aangeven.  
 
● Jaarplanning MR 
De planning voor het komende jaar is goedgekeurd. De planning loopt prima en zal voor volgend 
jaar meegenomen worden. 
 
● Evaluatie MR huidig schooljaar 
Geen bijzonderheden. Het was een goed jaar. We bedanken E. voor zijn MR jaren. Vandaag was 
zijn laatste dag. 
 
● Rondvraag 
B. is benieuwd wat er van hem verwacht wordt. Dit is kort toegelicht. B. zou het prima vinden 
om voorzitter te worden, maar wil dan even bijgepraat worden door de voormalige voorzitter. 
Volgend jaar zullen de rollen binnen de MR weer verdeeld worden.  
 

 
 
 
 
 

actiepunt  wie  



Notulen Chantal 

Aanpassing schoolplan/schoolgids Niels  

Navraag GMR over meer info Niels 

 
Overzicht resterende vergaderingen MR schooljaar 2019-2020 

Maandag 16 september  
De andere data volgen volgend jaar. 
 


