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Notulen  MR-vergadering  15 oktober 2019 
 
Aanwezig:  Mike (VZ), Joyce, Janet, Yvonne, Jorike en Bas 
Notulen: Bas 
Directie:  Jan  
Aanvang: 20.00 uur  Sluiting: 21.00 uur  
 

Agendapunt Bespreking en eventuele actie / besluit 

1. Opening en 
vaststelling agenda 

Mike opent de vergadering om 20.00 uur 
Welkom Jorike als nieuw MR lid voor de oudergeleding.  
 

2. Vaststellen notulen 
vorige vergadering 
10-09-2019 

Goedgekeurd en wordt op de site geplaatst door Jan. 

3. Mededelingen 
directie  

• Nieuwe opzet ouderbijeenkomst; in de middag 
wordt gewaardeerd door, zowel de leerkrachten als 
de ouders. Werd als een positieve en leuke middag 
ervaren. 

• Audit voorinspectie; is 7 oktober geweest. De school 
is doorgelicht voor een eventuele inspectie. Resultaat 
is dat de school op vele punten voldoende en op 
enkele punten goed scoort.  

• Gezonde school; Jan wil de mening weten over het 
verbieden van zoethoudende en frisdrank van de MR. 
Korte discussie volgt. Komt uit dat de projectgroep 
(binnen de MR door Jan) dit verder oppakt (in de 
cadans van het project ‘Gezonde school’.) 

4. Terugkoppeling 
GMR/OR  

GMR is nog niet geweest.  
OR is druk met de voorbereidingen van Sinterklaas. 
Jaarverslag van de OR wordt opgevraagd door Joyce.  

5. Werving OMR lid Er is een bericht via Jan op de app en mail verstuurd. 
6. Jaarplan en verslag 

MR  
Jaarverslag MR is goedgekeurd en wordt op de site 
geplaatst. Jaarplan wordt kritisch bekeken door de PMR qua 
data en opleveringen. OMR en PMR denken na over de 
speerpunten van 2019-2020. 

7. Rondvraag & 
Sluiting 

MR scholing. Als de MR aangevuld is en compleet is gaan de 
nieuwe MR leden een training volgen. Janet checkt of dit nog 
plaatvind vanuit de GMR. 
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Actiepunten wat? Wie?  

Agendapunt 2 Doorsturen notulen en 
wijzigingen naar webmaster 
Jan zet de notulen op de site 
staan.  

Jan  
Bas 

 

V 

Agendapunt 4 PMR neemt contact op met 
OR betr. jaarverslag van OR    

Joyce 
 

X 

Agendapunt 3 Brief naar milieu zaken 
versturen. (Is verstuurd. 
terugkoppeling volgt.) 

Janet, Joyce, Yvonne  V 

 

Agendapunt 4 Als voltallige MR staat de 
foto op de site updaten 

OMR en PMR X 

Agendapunt 5 Nieuw OMR leden loopt. (2 
leden vanuit de ouders 
erbij.) 

Mike en Jan  X 

Agendapunt 6 Jaarplan MR 2019-2020 op 
kritisch op opleveringen en 
data controleren. 

PMR X 

Agendapunt 6 Jaarplan MR 2019-2020 
nagaan op speerpunten (ook 
bij team door PMR) en 
agenderen voor volgende 
vergadering.  

PMR & OMR X 

Agendapunt 6 Jaarverslag 2018-2019 
maken 

Mike en Bas  V 

Agendapunt 7 Team afspraak maken voor 
info middag ouders met 
kinderen.  
Info folder klaar  
 
OMR maakt jaarverslag en 
brief voor ouders betr. MR. 
OMR neemt contact op met 
OR betr. jaarverslag van OR    

Janet, Joyce en Yvonne 
 
  
 
 
Mike en Bas  

V 

Agendapunt 3 Janet geeft dit jaar een 
update vanuit de 
projectgroep ‘Gezonde 
school’ 

Janet  

Rondvraag Nagaan of er een MR 
training vanuit de GMR 
plaatsvind. 

Janet X 
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Vergaderdata en 
notulenschema 

10-09-2019 Yvonne 
15-10-2019 Bas 
26-11-2019 Janet 
16-01-2020 Mike 
05-03-2020 Joyce  
20-04-2020 Yvonne 
25-05-2020 Bas  
30- 06-2020 Janet  

 


