
Notulen MR vergadering 11-12-2019 
 
Afwezig: Irfan 
 
1. Dennis heet iedereen welkom 
 
2. Notulen: geen opmerkingen 
 
3. Mededelingen Jack 

- Het afscheid van juf Majorie is a.s. vrijdag 13 december 2019. Zij gaat deze klas de 
klassen rond om van de kinderen afscheid te nemen en er is een gezamenlijk 
moment aan het eind van de dag in het theater. Na schooltijd is er nog een moment 
voor de ouders om afscheid te nemen.  

- Per 1 februari 2020 komt er een vervangende collega voor Majorie. Deze nieuwe 
collega gaat (net als Majorie) voor een deel voor de klas en gaat zich voor een deel 
bezighouden met ondersteunende taken. 

- Vervanging van zieke leerkrachten wordt zo goed mogelijk ingevuld door Jack, 
waarbij de eerste prioriteit ligt bij het welbevinden van de kinderen.  

- De begroting is nog niet goedgekeurd. Jack geeft een toelichting op deze 
conceptbegroting. Verwachting is dat na een aanpassing door Jack de begroting 
wordt goedgekeurd.  

 
4. Bestuurlijke fusie 
Er was een informatiebijeenkomst op 4 november. Ina is bij deze bijeenkomst aanwezig 
geweest en zij geeft aan dat er weinig nieuwe informatie met de aanwezigen is gedeeld. Wat 
er nog wel weer een keer onder de aandacht is gebracht is dat de fusie is uitgesteld van 1 
januari 2020 naar 1 maart 2020. 
 
5. MR zaken 
A. De magazines die we in ons postvak hadden liggen hebben we verdeeld onder de leden 
die erin geïnteresseerd waren en deze kunnen we ter informatie eens op ons gemak 
doorlezen.  
 
B. In de nieuwsbrief van januari 2020 communiceren wij over de voornemens van de 
verkeerscommissie. Dennis bedenkt een ludieke oplossing (belonen i.p.v. straffen) om dit 
onder de aandacht te brengen. Dennis schrijft het stukje voor de nieuwsbrief.  
 
C. De verhoging van de ouderbijdrage is goedgekeurd door de oudergeleding van de MR 
 
D. Jack neemt contact op met de ICT helpdesk met de vraag of alle MR leden toegang 
kunnen krijgen tot het MR gedeelte van onze Google Drive 
 
E. De inrichting van ons schoolplein is nogmaals besproken. In de nieuwsbrief van januari 
2020 komen we terug op de vragen die ons per e-mail zijn toegestuurd. Kevin en Jack zijn 
verantwoordelijk voor dit stuk in de nieuwsbrief. 
 



6. GMR 
Geen mededelingen 
 
7. Agenda volgende vergadering 
Een van de agendapunten voor de volgende vergadering is het bespreken van het 
schoolplan van het huidige schooljaar 2019-2020. De volgende MR vergadering is op 
woensdag 12 februari 2020.  
 
8. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt 
 
Actiepunten: 
 

Een template maken om goedkeuring e.d. vast te leggen tijdens een 
vergadering.  

Dennis 

Een stukje in de nieuwsbrief van januari 2020 over de verkeerssituatie 
rondom onze school.  

Dennis 

Contact opnemen met de ICT helpdesk over het gebruik van Google 
Drive door alle nieuwe leden van de MR. 

Jack 

Een stukje in de nieuwsbrief van januari 2020 over de vragen m.b.t. de 
inrichting van ons schoolplein.  

Kevin en Jack 

 


