
Notulen MR vergadering dinsdag 10-9-2019 

Aanvang: 19.00 uur 

Aanwezig: Lars, Arne, Leroy, Manon en Kirsten 

1) Welkom 

Welkom door Leroy.  

 

2) Voorstellen nieuwe mr leden en Lars 

Manon en Lars hebben zich kort voorgesteld 

 

- Verwachtingen > critical friend 

- Mr oudergeleding geeft aan het belangrijk te vinden dat de communicatie open en eerlijk 

is 

 

3) Mededelingen door Lars 

- Leon Berger is een soort buddy voor Lars. Hij is eindverantwoordelijk directeur) 

momenteel. Met Francis zal verder bekeken worden met welke school we in de toekomst 

meer kunnen gaan samenwerken. 

- Begrotingsgesprek > 27 september  (Marly en  Esther zullen hierbij zijn) Esther vanuit ICT 

gebied.  

- Speerpunten > werken in units door ontwikkelen, gepersonaliseerd onderwijs door 

ontwikkelen (instructiegroepen buiten jaargroepen??) 

 

4) Informatie over de Infomarkt door Lars 

Aanstaande donderdag tijdens de teamvergadering gaan we dit goed invulling geven. Het 

idee is om het een informeel karakter te geven. Dat ouders kunnen binnen lopen en wat 

kunnen zien van de vernieuwingen waar we momenteel mee bezig zijn. Ook kunnen ouders 

vragen stellen en kennis maken met Lars. De precieze invulling moeten we dus donderdag in 

de vergadering bepalen.  

 

5) Vaststellen vergaderdatums 

- 1 oktober 19.00 uur (vlaai Manon) 

- 26 november 19.00 uur (vlaai Leroy) 

- 4 februari 19.00 uur  

- 24 maart 19.00 uur 

- 12 mei 19.00 uur 

- 16 juni 19.00 uur 

 

6) Notulen vorige vergadering 

Goed gekeurd 

- Kindpartner hoe nu verder? Lars heeft hier vrijdag een gesprek over en dan zullen we iets 

meer duidelijkheid hierover hebben.  

 

 



7) Mededelingen/post door Kirsten 

- Mail naar Marly > overheveling bijdrage van mr naar ov niet bijgeschreven> Kirsten pakt 

dit met Marly op 

- Urenverdeling > er zouden nog 2 vrije dagen ingepland kunnen worden. Dit is met 

Annemie van de administratie bekeken. Op 4 mei zouden we graag een dag extra vrij 

inplannen. Dat is meteen na de meivakantie en dan zouden ze 1 dag naar school moeten 

en de volgende dag weer meteen vrij hebben.  

- De oudergeleding van de mr heeft hier akkoord voor gegeven.  

- De andere dag is ook akkoord, maar daar moeten we samen met het team een geschikte 

datum voor zoeken. Dan zouden we misschien eens een kijkje kunnen gaan nemen op 

een andere school waar ze ook met units werken o.i.d.  Als deze datums bekend zijn dan 

zal Lars hier een bericht over uit laten gaan naar ouders via isy! 

 

8) Verdeling openstaande functies 

Penningmeester: Manon 

Notulist: Kirsten 

Voorzitter: Leroy 

Lid Platformvergaderingen: Arne 

 

9) Nieuws uit GMR (platform) door Arne. Opmerkingen n.a.v. vorige Platformvergadering. 

Vooruitblik volgende Platformvergadering 

Momenteel geen nieuws! Volgende week is de eerst volgende platformvergadering en de 

agenda hebben we nog niet ontvangen! 

 

10) Rondvraag 

- 


