
Notulen. 

M.R. vergadering 16-9-2019. 

Aanwezig: Sabine, Nicolien, Emmy, Marjolein, Sylvia, Marian ( notulen). 

Afwezig: Joyce met kennisgeving. 

1. Opening: Sabine begint de vergadering. 
2. De agenda wordt vastgesteld. 
3. PMR/OMR: - 
4. Vaststellen concept notulen: vastgesteld. 
5. Actiepunten: Afscheidsborrel: Meteen ook een welkomstborrel voor René en Joyce. Nicolien 

benadert Pim, Marjolein Tetty en René.  In 1641, op 14-10, 19.30 uur. Na de borrel gaan we 
de MR vergadering beginnen. Sylvia verzorgt de bedankjes en de reservering. 
Actie Nicolie: Pim vragen. 
Actie Marjolein: Tetty en René vragen. 
Actie Sylvia: cadeautjes en reservering regelen. 
Agenda s afstemmen MR en MT: 11-11, 13-1, 9-3, 11-5, 22-6. 

6. Ingekomen post/mail: Tijdschrift Info MR, Sabine neemt deze mee. 
7. Mededelingen: Uitslag RJ risico inventarisatie wordt niet echt gegeven was niet 

Kringspecifiek. 
Werkverdelingsplan: gaat om draagvlak bij personeel, dit is nu duidelijk. 
A: Personeel: Nieuwe directeur: goede eerste indruk. Hij is al op school geweest en gaat naar 
ROK overleg. Per 1-10 aangesteld. Vakleerkracht gym is mislukt, we gaan er mee verder en 
hopen binnenkort toch iemand te vinden. Nu hebben we eerst gastlessen, zoals judo. 
Nieuwe personeelsleden: i-ber: S. Baarda voor de onderbouw, C. Kunst voor Annemarie, T. 
Beukelman voor Tetty, J. Hop in gr 6. Veel onderwijsassistenten, daar zijn we blij mee. 
Afscheid Annemarie: 30-9, met afscheidsboek, borreltje, attenties. 
B: Gebouwzaken: betreft snippers: wordt vervolgd. 
C: PR door Marian: uitleg van Ciska dat de PR werkgroep niet meer bestaat, de site wordt up-
to-date gemaakt, de schoolgids wordt aangepast, er wordt nagedacht over folders betreft de 
units. 
D: GMR: op 23-9: Emmy en Marian gaan. Is een fusievergadering. 
E: Onderwijs: Marjolein: er is een sportakkoord gesloten door de gemeente genaamd  Sport 
Verenigt Hellevoetsluis. Het gaat om doelstelling samenstellen om mogelijk te maken dat er 
meer gymlessen op de basisscholen gegeven kunnen worden, kansen en ontwikkeling te 
creëren om kinderen meer te laten bewegen. René is er naartoe geweest en kan daar op de 
volgende vergadering meer over vertellen, wordt een punt op de agenda. 
Actie: René: vertellen over sportakkoord. 
F: Jaarplan: Het bestuur is akkoord gegaan met het voorstel om het Jaarplan later in te 
leveren zodat ook René zich er over kan buigen. 
De ouderbijdrage innen is steeds vaker een probleem, hoe kunnen we als MR hierin wat 
betekenen? Punt volgende vergadering. 

 



Actie MT: Jaarplan maken. 
Hoe we verder gaan met de i-pads wordt mede geregeld met René, we horen ervan. 
De begrotingsgesprekken zijn geweest, nu meer naar de werkelijkheid. In november weer 
voor het nieuwe jaar. 

8. Speerpunten: Bij de GMR is nu iemand die de financiën extra in de gaten houdt, wij gaan 
daar niets mee doen. 
Wat we wel willen is een goed bereikbare en zichtbare MR zijn. Er wordt weer een foto ( 
goed zichtbaar op de prikborden) opgehangen met de leden. En op de site een stukje (po 
raad?) 
Actie  Emmy?: Poster van leden verzorgen en ophangen. 
Actie Sabine?: stukje voor site. Bv voorstellen van leden en waar kun je de MR voor vragen. 

9. Rondvraag: Marjolein: Hoe staat de MR tegenover de inloop? Wat verwachten de ouders 
ervan? Wat is de meerwaarde? De avond, middag, waar is behoefte aan? Als 
informatieavond voor bepaalde groepen? De inhoud moet ondergeschikt zijn aan het 
moment. Punt mee naar de volgende vergadering. 
Sylvia wil wel de lief en leed attenties verzorgen voor de MR. Richtlijnen voor het budget 
vragen bij Tonneke of Winni. 

    

 


