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Notulen MR-vergadering 27-01-2020 

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

Opening: Tessa opent de vergadering.  

Vaststellen van de agenda: Akkoord 

Vaststellen notulen vorige vergadering: Akkoord 

Ingekomen stukken/agenda punten: 

● Terugkoppeling GMR/MR bijeenkomst 
We hebben plenaire een poster gemaakt over wat wij van de samenwerking MR+GMR 
verwachten. Ook hebben we wat informatie gekregen over de samenwerking tussen GMR en 
MR. Vanuit de MR’en is er de vraag geweest of wij alle stukken van de GMR moeten lezen. 
Dat is niet een verplichting, maar een eigen keuze. Heb je er vragen over dan mag je die aan 
de GMR stellen. Ze sturen de mails zodat alles vanuit de GMR transparant is en ook blijft. Wij 
als Margrietschool hebben besloten meer aandacht te willen besteden aan het bereiken van 
de achterban.  

● Agenda 
Per keer bekijken wat er op de agenda staat. Als Jan hierbij aanwezig moet zijn, zal hij er zijn. 
Moet hij er niet bij zijn, dan moeten wij dat van te voren melden.  

● Sop (Schoolondersteuningsprofiel) 
Marieke licht toe. Vragen worden beantwoord door Marieke en Manon voegt aan. Tessa 
ondertekent het SOP.  

● Stand van zaken schoolplan 
Nils heeft tot op heden nog niet gereageerd. Er wordt vanuit de MR een mail naar Nils 
gestuurd. Tessa en Fanneke maken een opzet van deze mail. Mariëlle zal deze versturen.  

● Huidige financiële stand van zaken MR 
Komt terug op de agenda als Jan er weer is i.v.m. aanvragen nieuwe pas. 

● Lopende actiepunten 
1. Vacature MR-lid voor Tessa (Fanneke en Tessa) 
2. Manon gaat kijken naar andere MR’en hoe zij de achterban bereiken. En kijkt hier ook 
naar de informatie op de websites over de MR’en.  
3. Gezellige avond MR+oudervereniging (Fanneke en Tessa) 
4. Mail naar Nils (Mariëlle, Fanneke en Tessa) 
5. Begroting maken (Marieke en Fanneke) 
6. Op de volgende vergadering gaan we de jaarplanner van VOO bespreken en kijken welke 
punten we mee kunnen nemen in de vergaderingen.  
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● Rondvraag: geen 

● Sluiting: 20.55 uur 

 


