
 

 

 

Notulen MR De Dijk 

Datum:  21 mei 2019 Tijd: 19.30  uur Locatie: Lerarenkamer De Dijk 
__________________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig:  Marlies, Miranda, Nicole, Anita, Marith, Debby  
Afwezig: -  
Voorzitter: Nicole  
Notulist: Marith 
Datum volgende vergadering: 28 juni 2019 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Agenda 
1 Welkom en opening 
2 Mededelingen voorzitter 
3 Ingekomen stukken 
4 GMR :  stukken email 11-4, concept GMR verslag, antwoord op brief (mail 7-5) 
5 Verbouwing 
6 Formatie 2019-2020 
7 Schoolplan definitief 
8 Rondvraag 
9 Vaststellen nieuwe vergaderdatum 
 
__________________________________________________________________________________ 

Opening 
De voorzitter  opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
__________________________________________________________________________________ 

Mededelingen voorzitter 
Geen opmerkingen vorige notulen.  

__________________________________________________________________________________I
Ingekomen stukken  
Nascholingsplan; Er wordt nog extra uitleg gegeven over WMK, overige worden doorgenomen en 
akkoord bevonden.  
__________________________________________________________________________________ 
GMR :  stukken email 11-4, concept GMR verslag, antwoord op brief (mail 7-5) 
Complimenten voor de GMR voor de kritische vragen, de antwoorden op alle vragen voelen helaas 
niet compleet en volledig. Het zelfde geldt voor onze brief (mail 7-5), oppervlakkig antwoord. 
__________________________________________________________________________________ 
Verbouwing 



 
Rondleiding gehad en de verbouwing mogen aanschouwen, de verbouwing verloopt voorspoedig. 
______________________________________________________________________________ 
Formatie 2019-2020 
Formatie is ingediend voor 11 groepen en dit is gehonoreerd. Deze zal woensdag 22-5 in de 
nieuwsbrief worden geventileerd. 
__________________________________________________________________________________ 
Schoolplan definitief 
Nogmaals doorgenomen en goedgekeurd. 
__________________________________________________________________________________ 
Rondvraag 
Schoolgids is nog in de maak en deze zal nog voor het einde van het schooljaar gemaild worden om 
door te nemen en akkoord te geven.  
 
Nieuw communicatietool met de ouders. Parro komt te vervallen, niet omdat deze niet bevalt maar 
De school krijgt een nieuwe site waarbij een communicatie app bij hoort. Socialschools. 
 
Marith geeft aan dat ze zal aftreden als secretaris en zal de MR verlaten wanneer er een nieuw lid is.  
 
Marlies: tot op heden is het budget voor MR nog niet op de rekening gestort. Er zal hier wederom 
navraag gedaan worden.  
 
__________________________________________________________________________________ 
Vaststellen nieuwe vergaderdatum 
28 juni op externe locatie 
 
__________________________________________________________________________________ 
Sluiting 
De voorzitter  sluit de vergadering 
 
 
 
Actielijst 
Onderwerp Actie Wie Gereed 

 
 
 
 

 


