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Notulen MR-vergadering 30-09-2019 

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

Opening: Tessa opent de vergadering. Marieke stelt zichzelf voor.  

Vaststellen van de agenda: Akkoord 

Vaststellen notulen vorige vergadering: Akkoord 

Taakverdeling MR schooljaar 2019-2020:  

 Voorzitter  Tessa 

 Secretaris  Mariëlle 

 Notulist  Manon 

 Penningmeester  Marieke en Fanneke 

Ingekomen stukken/agenda punten: 

 Plan van aanpak aflossing MR. 
Mariëlle geeft aan dat dit het laatste jaar is voor Tessa en voor Ingeborg. Wij moeten 
ervoor waken dat niet iedereen tegelijk weggaat uit de MR. Wellicht kunnen er leden 
herkozen worden.  

 Schooljaarverslag 
Jan heeft aantekening gemaakt en past dit in het document aan. Tessa ondertekent 
het schooljaarverslag. 

 Leerlingen aantal 01-10 
Jan benoemt dat het goed gaat met de Margriet School. Op 01-10-2018 heeft de 
Margriet School een leerlingenaantal van 283 leerlingen. Op 01-10-2019 heeft de 
Margriet School een leerlingenaantal van 306 leerlingen.  

 Rondje door de school 
Manon en Ingeborg zorgen ervoor dat de lijst voor Nils compleet is en naar hem 
verstuurd kan worden.  

 Jaarvergadering 17-10-2019 
Wie van de MR gaat heen?  Fanneke, Mariëlle en Manon. 

 App-groep MR 
Er is gevraagd of er een Whats-app groep moet komen voor de MR. We hebben 
besloten dat deze er niet gaat komen. We houden contact via de mail. 
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 Koffiekamer bezet 
Op een aantal datums is de koffiekamer bezet omdat de GMR daar gaat vergaderen. 
Wij hebben besloten dat we de MR-vergaderingen plaats gaan vinden in het kantoor 
van Jan.  

 Lopende actiepunten 
1. Budget MR is nog niet bepaald. Marieke en Fanneke komen hier nog op terug.  
2. MR/OR-bedankfeest organiseren. Fanne en Tessa pakken dit op.  
3. Mediawijsheid informatieavond  
4. Jaarverslag MR 2018/2019 (Mariëlle) 
5. VOO Cursus bekijken. (Manon) 

 Rondvraag 
Manon vraagt of er ook een MR-map is voor haar. Mariëlle geeft aan dat je die krijgt 
vanuit een cursus. Marieke, Fanneke en Manon hebben interesse in deze cursus. 
Manon gaat kijken wat de mogelijkheden zijn.  

 Sluiting 


