
NOTULEN MR-OVERLEG dd. 19 september 2012. 
Aanwezig:  

MR ouders:   Rob, Marijke, Nicole, Ilma, Berco en Robert. 

MR teamleden:   Sandra en Wilma (notulist) 

Directie:   Rolf (vanaf 20.30 uur) 

 

1. Opening:  Voorstelronde nieuwe Mr-leden. 

       Berco Verhoek,  

Robert Agelink,  

Ilma van den Berg. 

 

Het reglement wordt uitgedeeld. 

 

2. Taakverdeling :  Voorzitter:                  Rob 

                             Plv. voorzitter:             Robert 

                             Secretaris:                    wordt nog ingevuld. 

Penningmeester:         Marijke 

                             GMR:                              Nicole 

                             Contactpersoon MR :  Sandra  

                             MR ouder lid zonder stemrecht:  wordt nog ingevuld.     

    

3. Mededelingen van de directie:  

- Rolf deelt  het jaarcontract uit (zie ook punt 9)   

- Roslyn neemt afscheid op  10 okt. 

- Leerplein daalt in leerlingenaantal. 

- 111jarig bestaan : spetter en reünie. 

- Onderwijspioniersprijs komt in de Stentor. 

- Post van de MR wordt in de vergadering op tafel ter inzage gelegd. 

 

4. Notulen vergadering  van 27 juni worden goedgekeurd. 

 

5. Actiepuntenlijst: zie schema. 

 

6. Vergaderschema:  

- De vergadering van 19 november wordt 26 nov. 

- De vergadering begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. 

 

7. GMR:  Op de vergadering van de GMR komen de volgende punten komend jaar  in focusgroepen 

aan de orde: 

- PR en communicatiewerving. ( Nicole ) 

-  Passend Onderwijs. 

- Leerlingenaantal 

- Ziekteverzuim 

- Vervangingsfonds 

- Bestuursformatie 

 

8.  Huishoudelijk reglement.  

- Dit is niet verplicht. Robert vindt het nog behoorlijk  vrijblijvend.  Marijke kijkt er nog een 

keer naar.  Volgende keer op de agenda en dan vaststellen. Graag concrete tekstvoorstellen. 

 

  



9. Speerpunten voor de MR. 

- Continurooster (op de volgende vergadering) 

- Wat is goed onderwijs 

- Passend Onderwijs (extra profiel ) 

- Klassenmanagement   

    

Jaarcontract:  

Nog enkele aanvullingen: 

- 5.3.1 / 5.3.2 / 5.3.3  Klankbordavond organiseren. 

- 5.3.4 Pioniersprijs. 

- 6.1.2 Zorgprofiel. 

- 6.2.3 KIES en andere sociaal emotionele hulp voor kinderen. 

- 6.1.7 Leerprestaties in de MR. 

- 6.4.1 Godsdienstonderwijs. 

- 7.1.6 LB functies. 

 

10. Internetprotocol en Social media :  

- Elke leerkracht gaat het protocol ondertekenen.  

- Thema voor een klankbordavond: Gedragscode voor ouders, leerkrachten  en kinderen. 

 

11. Agendapunten voor de volgende vergadering: 

- Secretaris 

- Stemloos ouderlid 

- Huishoudelijk reglement 

- Speerpunten 

- Continurooster in tevredenheidsonderzoek. (vraagstelling) 

  

12. Rondvraag: 

 

- Ilma :  Wat te doen met vragen van ouders? 

Vragen op beleidsmatig gebied kunnen altijd ingediend worden. 

 

- Marijke:     Is het beleid op school, om een gymles niet door te laten gaan als straf? 

Geen beleid, eerst met de klacht naar de leerkracht. 

 

- Berco:  Is het praktisch om een oprit bij het hek te maken? 

Te gevaarlijk. 

 

 


