
Notulen van de MR vergadering d.d. 4 november 2019. 
Aanwezig : Simone, Manouk, Marco, Mirjam, Carola, Koos, Maartje. 
Afwezig    : Sandra, Kim. (beiden met afbericht). 
               

1. Opening. 
Koos opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2. Mededelingen directie. 
Huisvesting. 
De ambtenaar die bij de gemeente alles moet regelen, gaat stoppen. Nog onduidelijk 
is wie de vervanger wordt. 
Lief en leed. 
Maartje geeft een toelichting over het ziekteverloop van enkele collega’s. Anja 
Spaans wordt op de Saturnusstraat vervangen door Joke Pannekeet en op het 
Oudorperdijkje door Koert de Groote. 
In december gaan we afscheid nemen van Anneke Tanja. Zij stopt met werken. Meer 
nieuws hierover volgt nog via de memo. 
Studiedag. 
We hebben met de hele school op 7 oktober een heel boeiende studiedag gehad 
over technisch lezen en begrijpend lezen en luisteren. Met de nieuwe informatie gaat 
de werkgroep leesbevordering verder aan het werk. 
Oproep. 
Er is een oproep gedaan voor nieuwe ouders voor de GMR. Vraag is of er al reacties 
zijn. Die zijn er helaas nog niet. Koos heeft wel een ouder die zou willen. Graag een 
volgende keer uitnodigen voor onze vergadering. Maartje gaat vragen aan Denise of 
er ouders zijn die benaderd kunnen worden. 

3. Actiepunten. 
De oproep voor nieuwe ouders laten we staan. 

4. Financiën OR. 
Carola heeft gemaild met de penningmeester. Tot op vandaag zijn er geen cijfers 
binnen gekomen. En de OR kon op deze avond niet aanwezig zijn om e.e.a. toe te 
lichten. Op de vergadering van 16 januari komt de penningmeester de stukken 
toelichten. De MR wil graag voor 25 november de cijfers inzien. Carola gaat dit 
doorgeven. 

5. Ingekomen post. 
Een artikel uit het blad info MR heeft Carola via de mail verstuurd. 
Helaas is er geen thema avond van de GMR. Daar zal later dit jaar nog een avond 
voor komen. 

6. Rondvraag. 
Carola meldt dat ze op de studiedag David een bos bloemen heeft gegeven om hem 
te bedanken voor zijn inzet voor de MR.  

7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.06 uur. 

 
 
 
 
 



Vergaderdata.  
donderdag 16 januari  SA 
dinsdag 25 februari  OD 
dinsdag 7 april  MU 
woensdag 10 juni  SA 
 
 
 
Actiepunten. 
* Nieuwe ouders voor MR. 
 
 
 


