
09-10-2019 Notulen MR vergadering 
 
Tijd: 19.30 tot ca. 21.00 uur 
 
Opening en vaststellen agenda 
M. opent de vergadering en stelt de notulen vast. 
 
Taakverdeling binnen de MR 
Voorzitter: M. 
Notulen: L. 
A. sluit alvast aan dit jaar. Ze wordt voor de vergaderingen uitgenodigd en krijgt notulen. Ze 
houdt zich op de achtergrond op het moment dat er gestemd moet worden en bij eventuele 
officiële vergadering waar ook externen bij betrokken zijn. 

 
 
Communicatie 
In Social Schools wordt er een groep aangemaakt voor de MR, zodat er makkelijk 
gecommuniceerd kan worden. 
 
Vaststellen agenda MR vergaderingen 2019-2020 
Het streven is om de vergaderingen te verdelen over middagen en avonden. 
28 november 19:30 
15 januari  15:30 
29 januari? Algemene ouderavond 
18 maart 19:30 
13 mei 15:30 
25 juni 19:30 
 
Algemene ouderavond / jaarvergadering 
Er is een plan om deze vergaderingen dit jaar een andere invulling te geven. M. gaat contact 
opnemen met de OR over een nieuw concept.  In november wordt de datum 
gecommuniceerd naar de ouders. 
 
Verslaglegging 
J. zorgt voor 15 juni as. voor alle jaarstukken.  Ook A. krijgt deze jaarstukken toegestuurd. Er 
is een concept jaarverslag. In dit concept worden de doelen van de MR van dit jaar 
besproken. Dit concept wordt gebundeld door M.. 
 
Nieuws uit de directie 
Anders organiseren: er ontstaat na de eerste periode rust in de school. De 
onderwijsassistent is nu op vaste tijden in groep 1/2/3. De stagiaire die in groep 1/2/3 zou 
komen heeft te kennen gegeven dat ze wat anders gaat doen. Er wordt nu gekeken of groep 
3 al af en toe kan meedraaien op leerplein.  
 
Rondvraag 
BSO: er zijn korte lijnen m.b.t. de communicatie tussen de BSO en school.  
Studiedagen: er komt een algemene link op Social Schools voor studiedagen. Ouders willen 
graag weten wat er op de studiedagen door het team wordt gedaan. 
Tijdsplanning maken voor vervolg groep 8 richting het Voortgezet Onderwijs. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


