
MR vergadering 3 september 2018 
 
Aanwezig: Nicolien, Pim , Marian, Emmy 
Afwezig: Tetty en Sabine, Anja 
 
2. Agenda is vastgesteld 
 
3. Pmr/ omr 
 
4.geen post 
 
5.-notulen 11 juni 2018 worden aangepast  
 
6.mededelingen: personeel 
    Rozemarijn, Shana ,Annelies en Sylvia zijn er tevens voor extra ondersteuning in verschillende 
groepen, Shana zal Melanie gaan vervangen tijdens haar verlof. 
    Gerda loopt weer met een stok en hoopt snel te kunnen reïntegreren. 
    Anja nog afwezig. 
    Nienke Berbee ook afwezig. 
   Judith van Kessel werkt nu als conciërge in de ochtenden. 
 
B. Gebouwzaken 
    Wat is de status van de snippers? 
—Sandra licht toe: hierover zijn offertes binnen gekomen maar eventuele nieuwe rubbermatten zijn 
enorm duur.  En de snippers moeten door onszelf worden verwijderd.Wordt vervolgd. 
 
C. PR  
Vraag vanuit MR : wanneer wordt de website aangepast? En wat is het doel? PR voor nieuwe 
ouders? 
—Sandra en Cisca zijn hier al mee bezig, hij wordt spoedig aangepast en vernieuwd. 
 
 
D. GMR nieuwe datum Pim en Marian gaan 26 september 2018 
 
 
7. Jaarplan schoolgids  en jaarplan volgende agenda 
 
 
8. MR cursus 
— deze wordt spoedig ingepland en op school gegeven. Collega’s en MR geledingen van andere 
primoscholen kunnen aanschuiven met een max van 20 personen. 
 
 
9. Willeke en Sandra en Cisca sluiten zich aan bij de vergadering om e.e.a. toe te lichten. 
 
Willeke begint, vervanging Anja  
De vervanging loopt goed samen met Willeke, gepland tot zomervakantie. 
En nu, hoe verder dit jaar. 
Met team overlegd, op dezelfde voet verder. 
Zonder Willeke , maar met een begeleidende directeur in de persoon van Marzena van der Toorn. 
 
 



    
Aanspreekpunt binnen de school is degene die aanwezig is dus Marjolein, Sandra of Cisca. 
 
 
Besproken : 
Bel: zal worden aangevraagd, samen met nieuwe ‘tag’ sleutels. De Kring doet mee met een pilot om 
deze sleutelvorm te gaan testen. Een aanvraag zal worden gedaan bij anculus. 
Post: ieder zomer problemen met de post van de school. Tijdens de vakantie is het hek dicht en. 
Iemand neemt de post aan, brievenbussen worden gesloopt…. We zoeken naar een oplossing. 
 
 
 
AVG protocollen worden gemaakt door werkgroep van primo. 
De school is al bezig met veel zaken qua dossiers en papieren zaken. 
 
 
 
Voorstel om cursus te houden laatste week oktober  eerste week november. 
Pim stuurt evt data door. 
 
Marian gaat onderzoeken of de jonge leerkrachten zin hebben in MR. 
 
Geen rondvraag. 
 
Volgende vergadering is op dinsdag 16 oktober 2018. 
 
 
 
 


