
 

 

 

 

 

 

 

 

 
MR-vergadering 10 maart 2020 

 
Opening: 19.15 uur 
Eindtijd: 21.00 uur 
Plaats: Aula 
Actie- en besluitenlijst: Valerie 
 
Onderwerp Doel   

1. Welkom   

2. Aanvullingen agenda/ 
opmerkingen 

Vaststellen agenda  

3. Notulen vorige 
vergadering 

Vaststellen & actiepunten 
nalopen 

- Social schools account 
voor MR?  

Social schools, er komt een 
account voor de MR, Karin 
moet hier de gegevens voor 
aanleveren. Dit om AVG-proof 
te communiceren onderling. 1 
van de MR kan evt. publiceren 

4. Speerpunten vanuit 
directie 

- Voortgang m.b.t. 
nieuwe directie 

 
 
Stand van zaken, wat nu 
nodig?  

Het team is tevreden, ze voelen 
zich gehoord. Er zijn een aantal 
gesprekken met Nils geweest. 
Ze krijgen extra hulp waar 
mogelijk. De leraren blijven wel 
scherp. Het huidige MT lijkt 
goed te lopen. Hierop zijn de 
leraren ook scherp. 
Waarschijnlijk is er voor de 
zomer nog geen nieuwe 
directeur. De volgorde in het 
proces van afscheid van Angele 
is niet altijd even handig 
verlopen. Dit is ook teruggeven 
aan de bestuurder. Door 
tijdsdruk zijn er keuzes gemaakt 
die niet iedereen blij maakten, 
maar wel zijn deze integer 
gemaakt. De open dag van 9 
april gaat niet door. 

5. Financiën  Informeren  Alles staat op de 
schoolrekening. Er is een 
duidelijk overzicht wat voor ons 



 

 

 

 

 

is. Ryanne gaat de map 
opschonen, deze map komt bij 
Galina op kantoor. Financiën 
komt niet meer als vast agenda 
punt terug, alleen bij 
wijzigingen. 

6. PLGs en streefbeelden 
 
  

- Schoolplein  

Voortgang lopende zaken 
bewaken 
 
Informeren 

Schoolplein; het openbaar 
groen van de gemeente geeft 
toestemming voor het 
uitbreiden van het schoolplein. 
Wel onder de restrictie dat er 
meer groen moet komen. Ook 
moet het nu doorgezet gaan 
worden. Mark gaat dit doen. 

7.  Lidmaatschap AOb 
Nieuwsbrieven  

Actie?  
Informeren 

Is er een kosten/baten analyse? 
Kost 495,- dat is best veel. 
Hoeveel gebruik gaan we 
hiervan maken? Besluit: nee 
geen lid, nieuwsbrief ontvangen 
we wel. Bij vragen kunnen we 
altijd nog andere MR’s 
raadplegen 

8. Jaarcyclus 
 

Bespreken,  
missende informatie  

Op bovenschoolsniveau is dit 
nog niet bekend, dus hier 
kunnen we nog niet mee 
verder. Marieke neemt contact 
op met Debby. Ook in de 
teamvergadering wordt 
aangegeven dat we hiermee 
bezig zijn. Wel is bekend dat er 
1,8 Fte te veel is. 

9. Beleid wangedrag 
ouders 

Opstellen Bij Debby vragen of zij dit 
oppakt of de volgende 
directeur 

10. Punten lln.-raad  In principe zit je 1 jaar in de 
raad. Maar dan ben je niet 
effectief bezig. Gekeken wordt 
naar een langere periode, maar 
wel met doorschuiven. Door de 
vreedzame school ontwikkelen 
de kinderen meer 
eigenaarschap, hoe precies 



 

 

 

 

 

moet nog vorm gaan krijgen. 
Volgende week zijn de 
verkiezingen, net als de 
multicultimarkt. 

 
Rondvraag:  

Mededeling MWGG: Dit deed veel stof opwaaien door de manier waarop het is 
gegaan. Echter gonst nu iets over een studiereis die in de voorjaarsvakantie heeft 
plaatsgevonden naar Reggio Emilia. De posts op multimedia zijn inmiddels verwijderd. Via 
wie moeten we onze vragen hierover stellen? Dat lijkt ons de GMR. Er is een mail verstuurd 
naar GMR en Debby. 
Mededeling vanuit de voorzitter: alle leden MR kunnen agendapunten indienen. 
 De MR kan ook als tool gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij moeizame communicatie, 
als gespreksleider. 
 Er is veel tijd vanuit de MR gestoken in gesprekken, deze zijn alle vanuit volle 
integriteit gevoerd. Hierbij is altijd het teambelang voor ogen geweest. 
 Is er een vertrouwenspersoon voor leraren? Wel in school, maar niet in Meerwerf. 
 
 
 


