
Notulen MR 
Woensdag 11/09/2019 
Aanwezig: Mark, Irfan, Dennis, Priska, Esther, Jack, Hanneke & Chantal  
 
1.    Opening / even voorstellen 

Hanneke is vandaag voor de eerste keer aanwezig, welkom! 

2.    Vragen of punten uit vorige notulen (website?) 

Jack zal deze vergadering nog volledig aanwezig zijn. Vanaf volgende vergadering is Jack 

aanwezig bij punten die hij wil bespreken of bij onderwerpen die wij graag met hem willen 

bespreken.  

3.  Mededelingen Jack: 

·         Schoolplan / ontwikkelplan 

Iedereen heeft de plannen ontvangen. Graag doorlezen en eventuele 

opmerkingen graag doorgeven tijdens de volgende vergadering.  

·         Statuten / reglementen 

De statuten en reglementen zijn ondertekend door het bestuur. Dennis moet  ze 

ondertekenen  en daarna gaan ze retour naar het bestuur.  

·         Verkeersveiligheid 

Uit de ouderenquête wordt verkeersveiligheid als grote zorg aangegeven. Jack 

stelt voor om met de verkeerscommissie een stap richting de gemeente te 

maken.  

Eerste stap is om te peilen of de andere MR leden van de andere 2 scholen ook 

last ondervinden. Irfan pakt dit punt op.  

● Gebouw 

        Directeur van Confetti inventariseert hoe de situatie is rondom het aantal  

                     groepen in de gebouwen. Naar prognose worden er te weinig lokalen 

opgeleverd  

                     voor het confetti in de nieuwbouw. Dat zou betekenen dat er na oplevering van  

                     nieuwbouw toch groepen achterblijven in de Omnibus. Hoe dit verder vorm  

                     krijgt moet nog blijken.  

                     Rivers komt ook lokalen te kort. Jack moet van het bestuur scenario's 

uitschrijven  

                     hoe hij deze groepen zou kunnen onderbrengen in de Omnibus. 

                     Voor komend jaar 1 lokaal extra nodig, jaar er na 2 lokalen.  

5.    MR zaken: 

-          Jaarverslag MR (concept) 

Het jaarverslag is nog niet af. Dennis zorgt dat het af is voor de informatieavond 

(16-9) 

-          Presentatieavond 



Mark presenteert tijdens de informatieavond. Hij bespreekt daar kort de punten van 

afgelopen jaar. Zal daarin ook aangeven dat er 2 vacatures zijn. De invulling voor de 

personeelsleden wordt vervolgd.  

-          Vervolg Vacature MR (verkiezingen oudergeleding) 

          Er hebben zich 2 ouders aangemeld om zitting te nemen in de MR. 

Dennis heeft gevraagd om zichzelf voor te stellen. Deze teksten moeten vrijdag de  

13e aangeleverd zijn. 

16 september kandidaten voorstellen. De bezwaarprocudure loopt van 16-9 tot 23-9.  

Bij geen bezwaar gaat de verkiezing op 23-9 in tot en met 30-9. Daarna worden de  

             stemmen geteld. Na de herfstvakantie bekendmaking.  

Elk oudste kind krijgt 2 stembiljetten. 

De stembus wordt op de eerste verdieping neergezet. 

Wolter wordt gevraagd om de stembiljetten te kopiëren en na stemming te tellen.  

Esther vraagt aan Patricia om stembiljetten te maken. 

 

Bovenstaande is van kracht als er geen bezwaar gemaakt wordt. Als er 1 kandidaat  

overblijft, dan volgt er geen stemming.  

        -  aanpassen website (GMR deel, hoeveelheid en welke ouders, nieuw lid) 

Vanuit het bestuur is aangegeven dat elke school met een nieuwe website moet 

gaan  

werken. Op dit moment wordt onze website opnieuw gevuld. Daarna wordt ook het  

kopje MR volledig gemaakt. 

7.    GMR 

             Geen voortgang vanuit de GMR, er wordt niet gecommuniceerd.  

             Irfan informeert nogmaals naar eventuele ontwikkelingen.  

8.    Rondvraag en Sluiting 

Irfan > volgende vergadering afstemmen welke eventuele cursussen er gevolgd gaan 

worden 

             hoe gaan we om met de rollen in de vergadering (notuleren etc) 

 

Esther > moeten  we hier gezamenlijk nadenken over de nieuwe inrichting van het kamp? 

              Jack licht toe dat we voornemens zijn om het kamp vanaf volgend schooljaar aan het  

              begin van het schooljaar te doen.  

 

Hanneke > graag mailen naar het goede e-mailadres hanneke.smits@debasisfluvius.nl  

 

Jack > OR wil graag de ouderbijdrage verhogen met 5 euro vanaf volgend schooljaar. Dennis  

            gaat navraag doen bij de OR. 
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