
   

notulen MR-overleg 

  
Maandag 7 juli 2014, aanvang 20:00 uur  

 
 
Aanwezig: Sandra Geerlings; Rolf Tuinman; Rob van Straaten; Berco Verhoef; Francien 
Schippers ; Saskia Walker;  
Afwezig: Robert Agelink 

1. Opening en welkom Bart van Erven en André Werkhoven. Beide heren zullen nog aangeven wie 

stemrecht heeft voor aankomend jaar.  
 

2. Notuleerschema en vergaderdata: opmerking: evt ivm rapportbesprekingen 17 november 2014 
naar 19 november 2014. Actie: Berco past het aan.  

 

3. Agenda wordt vastgesteld  

 

4. Mededelingen:  
- Berco geeft aan dat hij de communicatie van de groepsindeling goed is gegaan.  

5. Notulen vergadering 21 mei  (bijlage) en Actiepuntenlijst (bijlage) 

- Geen opmerkingen 
- Actiepunten: - tabletklas kan er af; OPR kan er af (mededeling Rolf: Anja Baars geeft aan 

dat we moeten afwachten); brief naar ouders over tevredenheidspeiling is er nog niet uit 

(kan er af); communicatie kan er af; mr leden kan er af; datumprikker kan er af. 
 

6. Terugkoppeling GMR 

Geen bijzonderheden 

7. Begroting en rekening (bijlage) 
- MR geeft een positief advies over de begroting en de rekening en zijn blij dat er een aantal 

maatregelen worden genomen om het tekort te verminderen.   

- Actie: Berco heeft nog een vraag over de rekening.  

8. Financiële verantwoording MR (bijlage) 
De financiele verantwoording wordt goedgekeurd en de Voorzitter heeft het overgedragen aan 

Ilma.  

9. Aangepast Ondersteuningsplan 
- Berco vraagt hoe er geanticipeerd wordt (voorbereiding)op het passend onderwijs en de 

aanwas die wij als school wellicht gaan krijgen obv ons ondersteuningsprofiel. Is het beleid 
voldoende om preventief kwalitatieve zorg te kunnen bieden. Vooralsnog lijkt het nog 
zorgvuldig.  

- MR wil graag een verheldering van het ondersteuningsplan nog eens ter informatie in de 
vergadering.  

 

10. Advies mbt Peutergroep 3+? 
- Berco vraagt zich wat de rol van de MR is in de beslissing van de peutergroep. Bij een 

forse uitbreiding heeft de MR adviesrecht. Er is geen inhoudelijke reden van zorg.  

- MR vraagt om een zorgvuldigheid in hoe het organisatorisch ingeregeld is. MR wil di t na de 
vakantie opnieuw op de agenda.  

 

11. Toelichting Academische Basisschool 
- Sandra legt uit hoe het vorm krijgt op de Heuvellaan.  



 

12. Vergader-/notuleerschema 2014-2015 (bijlage) 
vastgesteld 

 

13. Datum prikken MR-diner 
komt 
 

14. Agendapunten volgende MR (..dd..): 

 Taakverdeling MR (bijlage) 

 Opmerkingen MR in Tevredenheidspeiling (bijlage) 

 Onderzoek naar behoefte Continuerooster? 
 

15. Rondvraag 

- Facultatieve 10-minuten gesprekken evt verplicht maken ivm wat je ermee uitstraalt naar 
de ouders en leerkracht.  

 

16. Sluiting 
 
 


