
Notulen van de MR vergadering d.d. 18 september 2018. 
Aanwezig : Marco, Kim, David, Simone, Maartje, Mirjam, Carola, Sandra. 
Afwezig    : Koos. (met afbericht). 
               

1. Opening. 
Marco is deze avond de voorzitter en opent de vergadering. 

2. Mededelingen directie. 
Kennis maken. 
Maartje van der Linden stelt zichzelf voor aan de MR. Op dit moment is ze twee 
dagen per week aanwezig op de Zes Wielen. Vanaf oktober zal ze er drie dagen per 
week zijn. Hierna stellen ook de ouders van de MR zich aan haar voor. 
Informatie. 
De MR wordt geïnformeerd over de financiën en de formatie. In de volgende 
vergadering zetten we de financiën op de agenda. Maartje zal dan de cijfers 
presenteren. 
Gymlessen. 
Jongere collega’s hebben geen bevoegdheid om gymles te geven, omdat dit 
veranderd is in de opleiding. Nu is er een vakleerkracht op dinsdag en er is geen 
formatie om die extra in te zetten. We willen nu dus alle kinderen één keer per week 
les laten krijgen van de vakleerkracht. Voor volgend schooljaar wordt bekeken hoe 
we dit anders kunnen oplossen. 
Starttijd school. 
Op de Saturnusstraat is dit schooljaar gestart met een inloop vanaf 8.20 uur. Daar is 
voor gekozen vanwege de drukte in de gangen. Nu heeft iedereen tot 8.30 uur de tijd 
om rustig de school in te gaan. Als de bel gaat starten de lessen. Ouders wordt 
gevraagd om bij de deur van de klas een kus te geven. Het team bespreekt nog 
ideeën met elkaar om regelmatig ouders in de gelegenheid te stellen om wel een 
kijkje in de klas te nemen. Op het Oudorperdijkje heeft men al ervaring met deze 
werkwijze en de Saturnusstraat neemt hun tips zeker mee. 
Huisvesting. 
Op zeer korte termijn wordt de staat van onze schoolgebouwen onderzocht. 

3. Actiepunten. 
* Mirjam is aanwezig tijdens de GMR vergadering. 
* Volgende keer toch echt maar eens proberen om een foto te maken. 
* We hebben nog geen ouder erbij van de Munnikenweg. Er wordt besproken dat er 
via de groepsleerkrachten ouders benaderd gaan worden. Daarnaast wordt er 
besproken dat het goed is als de ouders in de MR wat meer naar buiten gaan treden. 
Hiervoor maken we een nieuw actiepunt. 
* David is geen ICT coördinator meer. Hij gaat hierover contact opnemen met Kirsten. 

4. GMR. 
We hebben geen vragen bij de agendapunten. 

5. Voortgang ons onderwijs. 
Er is een vraag over de plusklas op de Saturnusstraat. De vraag wordt besproken in 
het team en komt terug op de volgende MR vergadering. 

6. Ingekomen post. 
De schoolgids is aan ons gestuurd ter inzage. De MR heeft diverse op- en 
aanmerkingen, die worden aan Anja gemaild. Carola en David zullen dit regelen. 



7. Lief en leed. 
Eigenlijk vinden we dit meer een punt voor de directie. Dan is duidelijk wat wel en 
niet verteld kan worden. Dit punt komt voortaan onder punt 2 op de agenda. 

8. Rondvraag. 
Mirjam vraagt naar het MR werkplan en reglement. Carola gaat dit toesturen aan alle 
MR leden. Volgende keer zetten we dit op de agenda. 

9. Sluiting. 
Marco sluit de vergadering om 21.50 uur. 

 
 
Vergaderdata.  
dinsdag 13 november   loc. OD 
woensdag 16 januari   loc. MU 
dinsdag 5 februari   loc. SA 
donderdag 4 april   loc. OD 
woensdag 12 juni   loc. MU 
 
 
 
Actiepunten. 
* Ouder voor de GMR. 
* Foto MR voor de website. 
* Nieuwe ouder voor MR vanaf MU. 
* MR in het licht, Marco en Mirjam. 
* Websitebezoek door leerlingen, David. 
 
 
 
 


