
Notulen MR vergadering 24-09-2018 

Aanwezig: Edwin Schuiling (voorzitter, en lid OG) Niels Koster ( vervangend notulist, Lid PG) , Henk 

Stoffers (lid OG), Sjoerd van Slageren (directie) 

Afwezig: Leonoor Seidel ( secretaris, lid PG) 

Notulen vorige vergadering: 

• Geen op- of aanmerkingen 

Besproken agendapunten: 

- Rooster van aftreden/verkiezingen MR: 

E. is volgend schooljaar aftredend i.v.m. laatste kind van school. Verkiezingen agenderen we 

voor april 2019. Voor de zomervakantie moeten de verkiezingen rond zijn.  

- Jaarplanning MR: 

Goedgekeurd, blijven we hanteren zoals afgesproken.  

- Vergaderdata MR: 

Eind vorig schooljaar vastgesteld. Zie overzicht resterende data. 

- Zakelijke ouderavond: 

18 oktober 2018. OR heeft een opzet voor agenda gemaakt. S. heeft aanvullingen 

teruggestuurd naar vz OR.  

S. zal bij mededelingen directie/team de procedure t.a.v. inventarisatie Andere Schooltijden 

bespreken. Agenda moet verstuurd naar Janneke. S. zal dit regelen.  

- Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018: 

E. is bezig met concept jaarverslag. Zal eind deze week via de mail naar MR verspreid 

worden.  

- Taakverdeling MR: 

Geen wijzigingen t.a.v. de taakverdeling.  

- Afstemming binnen de MR: 

Verloopt naar tevredenheid.  

- Scholingsbehoefte MR: 

Geen scholingsbehoefte. 

- Taakbeleid personeel: 

Taakbeleid is nog niet binnen team besproken. Staat voor eerstvolgende PV gepland. 

Taakbeleid bij volgende MR agenderen.  

- PR: 

S. ligt stand van zaken toe m.b.t. folder. Er is een tekstschrijver gevonden en die gaat met 

een concept voor de folder aan de slag. Streven is voor de kerst 2018 een folder klaar de 

hebben.  

H. stelt voor om bij publicatie folder ook weer een spandoek te plaatsen bij Diepstroeten.  

- Rondvraag:  

S. Meldt dat 4 oktober de inspecteur de school komt bezoeken. T.a.v. eindopbrengsten en 

tussenopbrengsten die onder de ondergrens uit komen, stellen ze een risico-onderzoek op. 

S. Vanuit de beschikbare “werkdruk middelen” hebben wij een vakdocent Engels kunnen 

aanstellen. Zij komt wekelijks aan elke groep 40 min. Engels verzorgen. Vakdocent is ook 

werkzaam op het VO gieten. Daarmee gaan we een nauwe samenwerking aan met het VO.  

S. neemt contact op met VO om hier ook een mooi PR stuk voor te maken voor de 

plaatselijke huis aan huis bladen en het DvhN.  



- E. heeft vragen bij het gebruik WhatsApp groep. Wie moet beheerder zijn? Is het niet 

verstandig om een “School telefoon” aan te schaffen. Hiermee kan school beheerder worden 

en blijven de privé nummers van Personeel beschermt.  

- S. nodigt Saakje uit voor het jaarlijkse gesprek met MR. 

 

 

 

 

 

actiepunt wie 

Agenderen verkiezingen MR 18 maart 2019 Edwin 
Whatsapp groep bijwerken Sjoerd/Michelle 

Notulen op de website 11-07-2018 Niels 

Agenda zakelijke Ouderavond naar Janneke Sjoerd 

Taakbeleid Personeel agenderen voor 19 november 2018 Edwin 

 

Overzicht resterende vergaderingen MR schooljaar 2018-2019 

24 september 2018 

19 november 2018 

14 januari 2019 

18 maart 2019 

13 mei 2019 

1 juli 2019 


