
Notulen van de MR vergadering d.d. 16 januari 2019. 
Aanwezig : Simone, Marco, Mirjam, Maartje, Koos, Carola, Kim, David, Sandra. 
               

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur en heet iedereen van harte 
welkom. 

2. Mededelingen directie. 
Diverse punten. 
Via de mail hebben we informatie van de directie ontvangen. Maartje licht de punten 
nog even kort toe.  
Op de Saturnusstraat start in februari de derde kleutergroep, de leerkrachten voor 
die groep zijn Denise Willemse en Anna Meuldijk. Karina gaat een dag minder werken 
en in haar groep 4 komt Joyce de Bruijn elke vrijdag. Voor de vervanging van Denise 
de Boo is Maartje nog in gesprek. 
Alle drie de locaties zijn gecontroleerd op onderhoud en hoeveelheid ruimte. Samen 
met het bestuur wordt een voorstel gedaan aan de gemeente om te kunnen zorgen 
voor goed onderwijs op onze locaties. 
Het SchoolOntwikkelingsProfiel is toegestuurd en wordt kort besproken. 
De school groeit en we hopen dat we tot groeiformatie kunnen komen. Die extra 
formatie zal gebruikt worden om volgend jaar een eventueel tekort aan te kunnen 
vullen. 
Financiën. 
De begroting voor 2019 is gemaakt en ligt nu ter goedkeuring bij het MT. 
Gymnastiek. 
Er is een ingekomen brief van een ouder over de frequentie van de gymnastieklessen. 
Mirjam en Maartje zullen in overleg gaan reageren op de inhoud. 
Lief en leed. 
De MR krijgt uitleg over de afwezige collega’s en de vervanging van de zwangere 
collega’s.  
RIE en ELO. 
Mirjam heeft wat vragen over RIE en ELO. De RIE wordt op dit moment gedaan en 
komt terug op de agenda dit schooljaar. De ELO gaat binnenkort weer opgestart 
worden in de bovenbouw op onze school. Vanwege internetproblemen was men 
gestopt met het beschikbare programma. Inmiddels is de internetverbinding 
verbeterd, maar ook het te gebruiken programma.  

3. Actiepunten. 
* De foto is gemaakt en zal zo spoedig mogelijk op de site gezet worden. 
* Websitebezoek: Volgens de ICT- afdeling van Ronduit zijn de filters weer aangezet. 
David gaat dit nog controleren. 
* Gezien een vraag over het toezicht tijdens het buitenspelen zijn we benieuwd naar 
onze WA verzekering. We willen graag weten welke dekking die biedt voor de 
toezichthouders. 

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

5. Voortgang ons onderwijs. 
Er is een tijdpad opgesteld voor de benoeming van een nieuwe directeur. Op 23 
januari komt bestuurder Jan Zijp bij het team om hierover uitleg te geven. We 



bespreken dan welk teamlid er plaats zal nemen in de BenoemingsAdviesCommissie. 
Daarna lichten we de ouders hierover in en zal besloten worden welke ouder er bij 
komt. Carola verzorgt de communicatie. 

6. Ingekomen post. 
De stukken voor de GMR zijn binnen gekomen via de mail. 
Er ligt nog het verzoek voor de ouders om zich voor te stellen in een memo. Carola 
heeft één stukje ontvangen. Graag ook nog van de anderen. Dit geldt voor de locaties 
Saturnusstraat en Munnikenweg. Op het Oudorperdijkje is al algemeen bekend welke 
ouders er in de MR zitten. 

7. Rondvraag. 
Mirjam vraag naar de cursusavond, georganiseerd door de GMR. De avond wordt 
gehouden op 13 maart. Graag nog even melden of je dan aanwezig bent. 

8. Sluiting. 
De vergadering van 5 februari gaat door. We kunnen dan verder praten over de 
benoeming van een nieuwe directeur en over het onderwerp boeiend onderwijs. 
Koos sluit de vergadering om 21.59 uur. 

 
 
Vergaderdata.  
dinsdag 5 februari   loc. SA 
donderdag 4 april   loc. OD 
woensdag 12 juni   loc. MU 
 
 
 
Actiepunten. 
* Nieuwe ouder voor MR vanaf MU. 
* Controle websitebezoek door leerlingen, David. 
* WA verzekering controleren. 
 
 
 


