
 

 

Notulen MR vergadering maandag 19 november 
Aanwezig: Sabrina, Phia (als vervanging voor Natascha), Marjoleine, Marieke, 

Sabina en Ingrid. 

 

1. Marjoleine heet iedereen welkom. 

2. T.a.v. de notulen van 10 september: inmiddels is heeft Franny een andere 

baan en is er een extra leerkracht bijgekomen voor 7 uur/week. Ze heet 

Suzaine. 

3. Post: is bij Natascha? Geen nieuwe ingekomen post voor nu. 

4. Nieuws vanuit de GMR, Sabina zal een samenvatting sturen ter aanvulling 

van de notulen. 

5. Vanuit directie en team: 

 Begroting: moet eerst langs de GMR en de raad van toezicht, wordt op de 

agenda van de volgende vergadering gezet. Marieke kan al wel vertellen 

dat met de extra toeslag er meer lucht is. Voorlopig is er voldoende 

aanwas aan nieuwe ll. 

 Enquête omtrent schoolkamp: is nog niet afgesloten. We willen dit voor de 

kerst af te ronden. 

 Thema-avond lentekriebels: er is contact met de GGD hierover. We hopen 

dat dit net zo kan worden neergezet als 2 jaar terug. De GGD komt hier 

nog op terug. Evt. sluit buurtzorg jong aan.  

 Evaluatie informatieavond: werd goed ontvangen door de ouders qua 

informatie, evt. nieuwe lesmethoden als Argus Clou/ Engels nog wat meer 

uitlichten in groep 5, gezien dit in groep 4 niet gegeven wordt. 

 Kijkochtend staat gepland op 13 februari 2019. Wordt vormgegeven als 

afgelopen jaar, ging goed zo, eindigen in groep 1 /2. Ouders mogen ook 

apart een afspraak maken met Marieke als deze datum hen niet schikt.  

 Phia vervangt Marjoleine tijdens haar zwangerschapsverlof. Sabrina 

neemt dan tijdelijk de taak van voorzitter over. 6 

6. Volgende vergadering 18 februari om 19:30 

Agendapunten: 

 PR/ leerlingenwerving 

 Evaluatie kijkochtend 13 februari 

 Begroting 

 Schoolkamp 

7. Rondvraag: 

Sabina: Kan er een school email adres per leerkracht aangemaakt worden? 

Marieke gaat hier voor kijken. 



Sabina: Is het een idee ( in het kader van gezond eten) om traktaties met 

verjaardagen van kinderen achterwege te laten en alleen feest te vieren? 

Niet iedereen staat achter dit idee, denken dat dit niet gedragen wordt 

door de ouders. 

Ingrid: blijft het moeilijk vinden om de algemene mening van de ouders te 

polsen en te vertegenwoordigen. Nu Sem zelfstandig van en naar school 

gaat is het contact met school en ouders een stuk minder. Input van 

ouders is altijd welkom! 

 

 


