
 

  

Notulen MR vergadering   
Maandag 5 november 2018  
19.00 uur   
  
Aanwezig: Marjolein, Stephan, Peter, Lydia, Diki, Ludo, Melissa  
Afwezig: Lydia  
  

1. Opening  
Peter opent de vergadering en geeft aan dat Lydia afwezig is i.v.m. een cursus staal 
2. Vaststellen agenda  
Gedaan  
3. Notulen van de vorige vergadering  
Geen bijzonderheden   
4. Mededelingen uit het team  
De woelige welpjes (instroomgroep) gaan starten na de kerstvakantie. Maria Schleepers en 
Greetje Poortvliet worden de stamgroepleiders van de Woelige Welpjes. Daniëlle heeft 
extra ouderschapverlof opgenomen i.v.m. haar studie. Eline gaat een extra dag werken bij 
de Cool Cats. 
Aleta is geopereerd aan haar schouder. Ze moet sowieso een week absolute rust houden. 
De Dolle Dolfijnen zijn vrijdag vrij. De invalpool is leeg. 
5. Mededelingen uit de OV  
Er wordt gevraagd of we zwarte pieten hebben of niet, Ludo gaat het navragen bij de OV.  
De school was erg blij met de opbrengsten van het pleinfeest. 
De ouderbijdragen en het kampgeld zijn geïnd 
6. Verlening schoolplan 
MR is akkoord, maar gaat wel per mail aandacht alvast aandacht vragen voor de scholen 
met een A status. Het bestuur wordt verzocht ook voor deze scholen aandacht houden en 
niet alleen investeren in de risicoscholen. Peter mailt dit signaal naar Marcel Kuijper. 
7. Instemming plan werkdruk vermindering 
MR is akkoord 
8. Toelichting schoolbegroting 
Ludo ligt begroting toe, aansluitend ontvangen we hem per mail. Desgewenst vragen per 
mail stellen. 
9. 5 gelijke dagen model 
Team is tevreden. Geen negatieve signalen bij MR of directie. Punt kan van de agenda. 
10. Ouder kind gesprekken 
Forse tijdinvestering van het team maar opbrengsten worden vooral in de hogere bouwen 
enorm zinvol gezien. Het wordt nog geëvalueerd en verder uitgewerkt. MR haalt input op 
waar mogelijk en uiteindelijk komt team met een plan op welke wijze de 
rapportgesprekken verder ontwikkeld gaan worden. 
11. Onderhoud school 
Hal groep 3 is klaar. Keukens bovenbouw zijn hersteld. Volgende is dat er zonwerend glas 
komt in de pui bij de hoofdingang. 
12. Jaarplan 



Stuk wordt nog aangepast en op de website geplaatst. Foto doen we de volgende keer. 
13. GMR stukken 
Geen bijzonderheden.  
14. Ingekomen en uitgaande post  
Geen  
13. Rondvraag / w.v.t.t.k  
Geen 
14. Sluiting  

  
  
 


