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 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

  
Van 20-06-2016 

  
  

Onderwerp Notulen vergadering. 
 

- 1. Opening:  
Aanwezig: Bart, Eveline, Emmy, Anja, Leo, Danny, Marian. 
Afwezig: met kennisgeving Tetty, Miranda. 
 

- 1. Opening: 
Opening door Bart. 
 

- 2. Vaststellen agenda: 
Wordt vastgesteld. 

 

- 3. PMR/OMR: 
PMR: In deze bijeenkomst meedenken over eigen etui etc meenemen naar school.  
OMR: Reactie op spullen meenemen van thuis: mondeling tegen de kinderen en op informatieavond 
is voldoende. 
 
 

- 4. Notulen en actiepunten: 
De notulen worden goedgekeurd. 
Marian gaat actie ondernemen om het stukje van Leo betreft de komende verkiesbaarheid 
oudergeleding op msi te zetten. 
Bart moet nog de reglementen aanpassen. 
Anja gaat nog achter gelden voor de MR aan bij PRIMO. 
 

- 5.  Ingekomen post/mail: 
Bankafschriften voor Emmy. 
Lidmaatschap VOO.  
 

- 6. Mededelingen: 
       A:Een leerkracht gaat naar de invalpoel en er komt een nieuwe leerkracht bij in het volgende 

schooljaar. Loes kan blijven, Roos gaat weg. Corrie is nog ziek.  
        Er is een groot probleem om invallers te krijgen bij alle scholen. Volgend jaar komt er een lio-er in 

groep 4. 
       Volgend schooljaar komt er waarschijnlijk een lokaal vrij voor een Impulsklas van het 

Samenwerkingsverband in de vorm van een Pilot voor een jaar. Hierover komt dan een stuk waar 
alle info in staat voor ouders en leerkrachten.      

       B:Het kasteel is goed gekeurd.. 
       C: - 
       D:  
 

-  7. Speerpunten MR:  
De reglementen bespreken wordt naar de volgende keer verschoven.  
ICT: Onze interesse is van Prowise naar Gynzy gegaan omdat daar een aantrekkelijke aanbieding 
is. Het gaat om een leasesysteem. Gedacht wordt om de ipads mee naar huis te geven, ouders 
moeten dan een bepaald bedrag betalen. We zien ook forse nadelen.  
 

-  8. Deurbeleid: 
        Deuren worden aangepast, zij vallen geregeld dicht.  
        Er wordt een bel geïnstalleerd bij de hoofdingang.  
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-   9. Samenstelling MR: 
We gaan volgend schooljaar in met 4 ouders en 4 personeelsleden. Er komt een verkiezing voor de 
ouders. 
 

    -  10. Formatie: 

Is vorige keer besproken. 
 

    -   11. Concept jaarplan: 
Anja geeft uitleg en een papieren versie aan iedereen. 
 

- 12. Rondvraag: 
       Geen. 
. 
                 

- Actiepunten: 
- Marian: Conceptnotulen naar leden. Zorg voor goedgekeurde notulen naar personeel en site, voor 

ouders door Richard. Zet stukje op msi van de oudergeleding betreft de verkiezingen. 
- Leo: Stelt stukje op betreft de verkiezingen en stuurt dit naar Marian. 
- Anja: Gaat achter geld aan voor de MR bij PRIMO. Zorgt dat leerlingen, ouders en kinderen bekend 

worden met het idee achter het meenemen van eigen spulletjes naar school. 
- Tetty: Agenda naar leden en op site. Volgend schooljaar op de agenda zetten bespreken 

basismodel/overlegmodel. Deurbeleid weer op de agenda plaatsen. 
- Bart: Past bekeken reglementen aan. 

- Allen: Doornemen Reglementen, notulen.  
 

Volgende vergadering: 30-08-2016. In de Admiraal. 19.30 uur. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


