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 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

  
Van 08-12-2015 

  
  

Onderwerp Notulen vergadering. 
 

- 1. Opening:  
Aanwezig: Miranda, Leo, Dominique, Danny, Tonneke, Tetty, Bart, Marian. 
Afwezig: met kennisgeving Eveline en Anja. 
Opening door Bart. 
 
- 2. Vaststellen agenda: 
Vastgesteld. 
 
- 3. PMR/OMR: 
PMR: - Niet geweest omdat er geen punten waren. 
OMR:  -Niet geweest omdat er geen punten waren. 
 
- 4. Vaststellen notulen en actiepunten: 
Vastgesteld.  
Actiepunt Marian: Reactie op punt Taaltraject uit Jaarverslag PRIMO dat het nu veel beter gaat, is 
niet naar PRIMO gestuurd, het is namelijk niet onwaar. 
Actiepunt Emmy: Zij moet nog een begroting maken. Voor volgende vergadering. 
Actiepunt Tetty: Zij moet de foto nog ophangen van de leden van de MR. 
 
- 5. Ingekomen post/mail: 
Er is geen mail gekomen. 
Post: Een tijdschrift MR Info.  
 
- 6. Mededelingen: 

       A: Annemarieke is naar een andere school gegaan. 
       B: Met de aanleg van het nieuwe ICT netwerk is men druk bezig.  
       Er is een brandje geweest in het kasteel, welke is geblust door de brandweer. Voorstel uit de OPR:  

voorlopig een lint om het kasteel tot het  schoon gemaakt is. 
       C: - 
       D: - 
 

-  7. Speerpunten M.R.: 
 
A: Punt niet aan de orde geweest ivm afwezigheid Anja. 
B: Veiligheid. Danny : Kan ons vertellen dat er door de Onderzoekscommissie (door de gemeente 
aangestuurd) is aangegeven dat een aantal punten veranderd zouden moeten worden om de 
oversteekplaats van de Nelson Mandelalaan veiliger te maken. Miranda geeft deze info door aan 
Ciska (PR). 
Deurbeleid van de school: er wordt besproken wat we eventueel zouden willen en wat er mogelijk 
zou kunnen zijn. Punt komt weer aan de orde. 
C: Punt niet aan de orde geweest ivm afwezigheid Anja. 

       D: Reglementen en statuten:  
Het Concept Huishoudelijk Reglement obs De Kring en Concept Reglement Onderwijsgroep 
PRIMOvpr obs De Kring, zijn doorgenomen en besproken. Enkele wijzigingen zijn aangebracht 
Voor volgende keer krijgen we het Concept van het Medezeggenschapsstatuut Onderwijsgroep  
PRIMOvpr. Om door te nemen en te bespreken. 

 
 

- 8. Communicatie:  



 
O penbare 	 Basisschool

De	Kring

In de Kringloop moet dat op de site info te vinden is betreft: De agenda en notulen van de MR 
vergadering en het Jaarverslag 2014-2015. 
 
9. Deurbeleid: 
In team bespreken wat we willen, de mogelijkheden komen later. 
 
10. Open dag 16 maart: 
Volgende keer. 
 

- 12. Vaststellen Reglementen. 
Is gedaan zie punt 7. 
13. Rondvraag: 
- 
 

       - Actiepunten: 
- Marian: Conceptnotulen naar leden. Zorg voor goedgekeurde notulen naar site. Anja vragen in 

volgende Kringloop: Dat er op de site staat: Notulen MR van 13-10-2015. En op een 
teamvergadering het deurbeleid zetten.  

- Anja: Een duidelijker bericht voor hulpouders voor het technieklokaal. Hoe gaat de school om met 
een social media protocol? Deurbeleid op teamagenda plaatsen. 

- Emmy: Financiële Begroting 2015-2016 maken.  
- Tetty: Agenda naar leden en op site.  
- Miranda: Geeft info door aan Ciska betreft Mandelalaan. .	Dat	gaat	eigenlijk	over	het	feit	dat	de	

aanpassingen	ons	inziens	niet	voldoende	zijn	en	dat	Ciska	(vanuit	haar	PR	functie)	dan	namens	de	Kring	onze	
bezorgdheid	aan	de	gemeente	laat	weten.	Anja	moet	hierover	even	ingelicht	worden. 
Tonneke: Regelen dat er een stukje over de brand in het kasteel in de Kringloop komt. (Lint om 
kasteel?) 

- Tetty: Nieuwe agenda op de site.  
- Bart: Besproken reglementen aanpassen en naar de site sturen. 
- Allen: Doornemen Reglementen. 
 
Volgende vergadering: 26-01-2016. 

 
 

 
 

Volgende vergadering: dinsdag 08-12-2015. 
PMR/OMR 19.30 uur. 
MR 20.00 uur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


