
Notulen MR vergadering d.d 20 juni 2018 
Aanwezig namens ouders: Arthur Schiphorst, Nicol Pross, Tessa Pierik 
Afwezig m.k.: Miranda Oude Lashof.    
Aanwezig namens personeel: Imelda Damink, Dennis Kok Kamphuis, Paula Timmers. 
Aanwezig namens directie: Jasper Diele. 
 
 
      1.   Opening. 
            Imelda opent de vergadering. Een speciaal woord van welkom aan Tessa en Dennis.  
            Zij nemen met ingang van het nieuwe schooljaar zitting in de MR. 
 
      2. Notulen 31 mei 2018. 
            N.a.v. punt 6 wordt er besloten dat Arthur namens de oudergeleding afscheid neemt. 
            De notulen worden goedgekeurd. Vanaf nu worden de goedgekeurde notulen  
            doorgestuurd naar de OR en op de website geplaatst. 

 
3.   Jaarplan / jaarkatern 
      Jasper geeft een toelichting en gaat een paar dingen wijzigen / toevoegen. De MR 
      mist een stukje over Covey, we zijn daar toch erg druk mee geweest. Voordat we  
      hier echt mee starten moet het team dit zichzelf meer eigen maken. Jasper neemt dit 
      punt mee in het jaarkatern. 
      Het jaarkatern wordt goedgekeurd, de MR verleent instemming. 

                 
 
      4.   Jaarverslag MR 2017 -2018. 
            Paula maakt enkele aanpassingen. Verder goedgekeurd. 
            Miranda en Paula ondertekenen dit document. 
            Paula stuurt het verslag naar de MR, de GMR en ze zet het op de website. 
 
      5.   Huishoudelijk reglement. 
            Arthur heeft ons eigen huishoudelijk reglement aangepast met behulp van een 
            voorbeeld van de Willibrord. Tijdens de eerst volgende vergadering wordt dit 
            punt op de agenda gezet en wordt het vastgelegd. 
 
      6.  Voorstel vergaderdata. 
           We stellen gezamenlijk de volgende data vast: 
           Maandag 8 oktober 2018. 
           Maandag 19 november 2018. 
           Maandag 21 januari 2019. 
           Maandag 25 maart 2019. 
           Maandag 20 mei 2019. 
           Donderdag 6 juni 2019. 
           Aanvangstijd telkens om 19.30 uur. 
 
      7.  Mededelingen. 
           * Er zijn vacatures voor de GMR. Deze zijn doorgestuurd en op de website  
              geplaatst. 
           * Het gesprek n.a.v het tevredenheidsonderzoek is positief verlopen. 
              Er is naar voren gekomen dat de communicatie richting ouders soms nog beter kan. 
              Er wordt bijvoorbeeld wel gecommuniceerd wie de lestaken overneemt van een 



             zieke collega, maar niet wie de andere taken overneemt. 
          * Wat betreft de zieke collega’s, er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen. 
              In de nieuwsbrief van juni stond hierover al een kort stukje. 
 
       8. Rondvraag. 
           Wat moeten we lezen? Social schools, mail? 
           Het team gaat hier afspraken over maken. 
   
 
 
Om 21.00 uur sluit Imelda de vergadering.  
 
 
            
          Paula 
     Actiepunten                                                                                  
 

 
 
 
              
      
             
  
 
 
 
 

Wat Wie Wanneer 
Jaarverslag aanpassen en opsturen naar 
GMR en op de website plaatsen. 

Paula Binnenkort 

Huishoudelijk reglement op de agenda. Paula  
Jaarkatern aanpassen. Jasper  
Goedgekeurde notulen doorsturen naar de 
OR en op de website plaatsen. 

Paula  

   
   
   


