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Notulen MR-vergadering 09-12-2019 

 

Aanwezig:  Jan, Mariëlle, Tessa, Fanneke, Marieke en Manon 

Afwezig:  Ingeborg 

 

● Opening: Tessa opent de vergadering om 19.00 uur. 

Nils is gemaild i.v.m. terugkoppeling naar de lijst van verbeterpunten. Tot nu toe nog geen 
reactie van hem vernomen. Sjaak Beentjes (regelt bouwzaken voor Stichting Meerwerf) heeft 
de CO2 meting gekregen van Jan, ook tot nu toe geen reactie gehad.  

 

● Vaststellen agenda: akkoord 

 

● Vaststellen notulen: akkoord 
 

● Ingekomen stukken: zie agenda 
- Uitnodiging MR De Dijk  
Alle MR’en komen bij elkaar 30 minuten vooraf aan de gemeenschappelijke bijeenkomst op 
23-1-2020 om elkaar te leren kennen. Mariëlle gaat heen.  
- Mail gehad van Jeannette en Cathy 
Wat gebeurt er met het vervangingsgeld als er geen invaller is geweest, maar de groep is 
opgedeeld?  
Mariëlle heeft terugkoppeling van de GMR gevraagd. Er komt alleen vervangingsgeld vrij als 
er ook vervanging is geweest.  
- Vragenlijst MR Olberon 
Mariëlle heeft deze ingevuld. 
 

● Agendapunten 
- Terugkoppeling bijeenkomst budget MR-en/bestuurder 5-11-2019 
Mariëlle is bij de bijeenkomst geweest. Nils gaat volgende keer eerder communiceren. Alle 
MR’en zeggen bankrekening op. Overig geld wordt gestort naar de schoolrekening. Voor 1 
januari moet dit geregeld worden. De penningmeester houdt het kasboek bij. Geld van de 
spaar+lopende rekening blijft voor de MR. Voor 1 januari rekening opzeggen → regelen 
Fanneke en Marieke. 
- Jaarverslag MR 2018/2019= akkoord 
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- Vragen/ opmerkingen cursus MR start (18-11-2019) 

 
     Actiepunten: 
Reglement MR herzien 
Hoe bereiken we de achterban? 
Nieuw MR-lid → mail naar ouders 
Begroting maken 
Actieplan maken 
Agenda apart vermelden als we (MR) alleen iets willen bespreken. Jan zal dan later 
aanschuiven. Als hij niks hoort, is hij er gewoon bij op de afgesproken begintijd.  
 
Actiepunten GMR: 
Herzien statuut MR 
Actiepunten Jan: 
Reglement MR inscannen en mailen naar de MR 
- Plan gezellige avond 
11 juni 2020 van 18:00 uur tot 21:00 uur in het dorpshuis van Julianadorp. 
Tessa en Fanneke regelen dit verder. 

 

● Lopende actiepunten: Geen. 

 

● Rondvraag: Geen. 

 

Sluiting: 19.45 uur 

 

 

 


