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onderwerp toelichting 

ter info, 
oordeelsvorming
of 
besluitvorming; 
advies of 
instemming 

16.40
- 

17.30 

EXTERN 
GEDEELTE 

Aanwezig: Matthijs, Jill, Maaike, Ferdinand, 
Mireille, Aruna, Shazia 
Afwezig: nieuw MR lid, data en tijd dient nog 
afgestemd te worden. 

 

 welkom De nieuwe leden van de PMR stellen zich voor: 
Welkom Shazia! 
Een derde ouder heeft zich aangemeld voor MR, 
vanwege nog niet afgestemde tijd en data is zij 
afwezig. 
Nieuwe taakverdeling in de MR: 

- Voorzitter: Aruna (OMR) 
- Vervangend voorzitter: Shazia (OMR) 
- Secretaris: Maaike (PMR) 
- Penningmeester: Matthijs (PMR) 
- Notulist: om beurten 

 

 

1 Notulen  Vaststelling notulen extern gedeelte d.d.  
Notulen worden dit jaar in hetzelfde document als 
de agenda gemaakt. 
Notulen 02-07-2019 kan niet op de drive worden 
geplaatst. Kan wel worden opgevraagd bij 
MR-leden. Belangrijk uit notulen 02-07-2019:  

- Ouders (externen) mogen stukken/vragen 
inbrengen door te mailen naar 
mrvws@outlook.com. Voor het extern 
gedeelte van de MR-vergadering kunnen zij 
zich aanmelden. Daar zijn zij alleen 
toehoorder. 

 

ter besluitvorming 

2 Mededelingen 
directie 

-Schoolplan 
Schoolplan is aangeleverd bij bestuur en is 
feedback opgekomen. Dit is verwerkt en de 
schoolgids in aangevuld. De schoolgids wordt zo 
snel mogelijk met de MR gedeeld. 
-AVG 
Directie, ICT’er Boudewijn en medewerker Innoord 
gaan hier de komende tijd mee aan de slag. 
Presentatie voor ouders wordt gepland. 
 
‘Het groene schoolplein’. Er ligt een 
subsidieaanvraag voor het vergroenen van het 

ter info 

mailto:mr4ws@outlook.com


schoolplein,het gaat om het gedeelte bij de 
kleuters. Mogelijk later dit schooljaar (mei) de 
realisatie van het plan, wanneer subsidie wordt 
toegewezen. Ook kinderen, ouders en 
buurtbewoners (met zicht op het schoolplein) 
worden betrokken bij het plan.  

3 Vaststellen jaarplan 
en vergaderplanning 

Vaststellen jaarplan en vergaderplanning 
Wordt vervolgd. 
 

Ter besluitvorming 
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Werkdrukakkoord Ferdinand geeft uitleg. 
Vorig jaar behandeld met het team van de Vier 
Windstreken. Uitkomst: het geld wordt besteed 
aan een bevo docent en aan het behoud van een 
leerkracht. Met geld van het vervangingsfonds kan 
een klassenassistent tot de kerst worden 
aangehouden. 
 

Ter info 
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Rondvraag Vraag Maaike: jaarverslag sturen naar bevoegd 
gezag? 
Antw. Ferdinand: het hoort wel maar het bestuur 
vraagt het niet op. Afspraak: Matthijs gaat het 
sturen naar Jelle Mulder. 

Vraag Jill: is er een nieuw vertrouwenspersoon 
i.p.v. Ria? 
Antw. Ferdinand: Nee, nog niet. Hier wordt aan 
gewerkt. Eunice is op dit moment de enige 
vertrouwenspersoon. 

Vraag Aruna: wat is de status van de 
leerlingenraad? 
Antw. Mireille: de leerkrachten gaan voor de 
herfstvakantie een klassenvertegenwoordiger 
aanwijzen. Met deze leerlingen wordt dan een 
afspraak gemaakt om bij elkaar te komen. 

MR: Wat gebeurd er als er te weinig ouders zitting 
nemen in de MR? 
Antw. Ferdinand: dan moeten we kijken naar 
vervolgstappen. 
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