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Notulen MR vergadering 
extern gedeelte 

d.d. 31 oktober 2017 
 
Datum  : 31 oktober 2017  Notulen : Maaike 
Plaats  : hal       
Tijd  : 20.00-21.00 
     

 onderwerp  

  Aanwezig: Ferdinand, Sladjana, Najat, Kevser, Lucienne, Matthijs, 
Jill, Maaike 
Afwezig: Kadir (vanwege werk) 
 

1 Notulen Geen aanvullingen 
 

2 
 

Mededelingen 
directie 

Ferdinand legt de LB functie uit. Er wordt een stuk uitgedeeld wat 

de inhoud van verschillende functies is. Het bestuur stimuleert de 

directies om meer leerkrachten  in een LB functie te plaatsen, 

wanneer zijn een meerwaarde zijn voor de school. In een volgende 

MR vergadering zal Ferdinand aangeven aan welke 

leerkrachten/functies gedacht wordt. Op 9 november heeft de 

directie een gesprek met PNO.  

 
Het financiële jaar loopt af. Er blijft geld over uit de begroting. Er 
wordt nu gekeken wat er op school mist waar de hele school iets 
aan heeft. Er zijn verschillende ideeën geuit binnen het team waar 
nu naar gekeken wordt door de stuurgroep, zoals bijvoorbeeld een 
technieklokaal of een permanent podium in de hal.  
 

3 MR bezetting Er is een nieuwe MR-bezetting vastgesteld voor 2017-2018 

Voorzitter: Kevser  

Vervangend voorzitter: Luciënne 
 
Secretaris: Maaike 

Penningmeester: Jill (onder voorbehoud tot de MR compleet is) 

Voorzitter: Kevser  

Vervangend voorzitter: Luciënne 
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Secretaris: Maaike 

Penningmeester: Jill (onder voorbehoud tot de MR compleet is) 
 

Ieder jaar zal tijdens de eerste MR vergadering nagegaan worden of 
de huidige bezetting zo blijft. 
 
PMR heeft geen behoefte aan een papieren versie van de 
agenda/notulen en overige stukken. Bij verandering geven de 
ouders dit door aan Maaike. Zij zal dan naar behoefte de stukken 
uitgeprint in het MR-postvak leggen. 
 

4A Jaarplan Sladjana stuurt het aangepaste jaarplan  2017-2018 met vaste 

punten door naar de voorzitter en secretaris (Kevser en Maaike). 

Maaike zal deze versie naar de MR-leden sturen. 

Op de MR- vergadering van 7 december 2017 zal, wanneer iedereen 
aanwezig is, de tijdstippen van de vergaderingen vastgesteld 
worden. Wellicht is het een mogelijkheid de vergaderingen op een 
ander tijdstip te houden. 
 

31-10-2017 
19.00-21.00 

Eerste vergadering 
 

7-12-2017 
19.00-21.00 

 

5-2-2018 
 

 

26 maart 2018 
 

 

24 mei 2018 
 

 

25 juni 2018 
 

MR etentje 

 

 

4B Extra toegevoegd 
punt 
 
Werving PMR-lid 

Er moet een wervingsprocedure opgestart worden om een 
ouder/voogd toe te voegen aan de MR. Er is dit schooljaar een 
ouder uitgestapt omdat zij de keuze heeft gemaakt lid van de OR te 
zijn. Het is een interne procedure omdat de verkiezingen al geweest 
zijn (zie MR-reglement). 
 
Er moet een digiduif uitgaan met een wervingstekst naar alle 
ouders. 7 december zullen zij bij de vergadering uitgenodigd 
worden en zich voorstellen. De MR leden zullen vervolgens apart 
gaan en intern stemmen.  
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Er moet goed nagegaan worden of alle voorwaarden in de 
standaard brief beschreven staan.  
De ouders worden uitgenodigd voor het externe gedeelte, zodat zij 
een beeld krijgen van de MR en er zal gevraagd worden of zij aan 
het einde van de vergadering nog steeds interesse hebben. 
In de volgende nieuwsbrief komt bij de activiteiten de data van de 
Mr vergaderingen. Wanneer de agenda bekend is, zal deze per 
digiduif verzonden worden. 
De voorzitter en secretaris nemen deze taak op zich.  
 

5 Rondvraag Jill: er is nergens bekend wanneer de MR vergaderingen zijn, nu  
kunnen ouders nooit aansluiten bij het externe gedeelte. Zou dit in 
een nieuwsbrief, website of digiduif opgenomen kunnen worden? 
 

 
 


