
Notulen MR vergadering 14-09-2017 
 
Personeelsgeleding:  Aggie Hoogesteger – Corina van Gorp -Annemarie van Bokhoven 
Oudergeleding:  Charly Nelemans – Carla van Loon- Patrick v/d Berg 
   

 
Notulist: Corina van Gorp 
 
Charly opent de vergadering om 19.35 uur en heet iedereen welkom.Iedereen stelt zich even 
voor. 
 
1. Vaststellen notulen vorige vergadering 
Notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. De notulen worden op de website van de MR te 
geplaatst. 
 
2.Vaststellen acties jaarverslag(planning) voorgaande jaren. 
Alle acties van schooljaar 2016-2017 zijn vastgesteld. 
 

3. Vergaderdata plannen 

1 nov, 13 dec , 25 jan, 14 maart, 19 april, 14 juni. 
  
4. Taken MR verdelen 

Charly: Voorzitter 

Carla: Notulist 

Aggie: Post via postvakje, Charly digitale post. 

Hoe kunnen we de MR nog meer zichtbaarder maken binnen de school? Hier gaan we allemaal 
eens over nadenken. 

Patrick houdt de jaarplanning up to date. 

Charly gaat contact opnemen met Astrid van Hooff (voorzitter OR) om haar uit te nodigen voor 
een volgende MR vergadering om te vragen hoe de OR de verbinding OR-MR graag ziet. 

Wie gaat met Charly meelopen/kijken om hem eventueel te kunnen vervangen? Patrick neemt 
dit op zich. 

 

5. Website bijwerken nieuwe leden 

Carla, Patrick , Aggie en Annemarie mailen naar Vivian een foto en hun emailadres voor op de 
website.  

Vivian.innemee@inos.nl 

Corina vraagt aan Vivian of ze de website aan kan passen. En het reglement er ook opzet.  

 

mailto:Vivian.innemee@inos.nl


6. Jaarverslag 2016-2017 definitief maken 
 Bij deze vastgesteld. 
 
 

7. Informatierecht 

Jaarplanning en begroting bij deze vastgesteld. 

Er is budget voor scholing. 

Huisvesting Breedzaam :Stichting die de scholen beheert .Wij huren daar het gebouw van.  

Kees vertelt hoe de stand van zaken nu is omtrent het IKC. Kober huurt lokalen van ons. We 
proberen zo idealiter mogelijk samen te werken. En proberen zaken op elkaar af te stemmen en 
kijken waar we samen kunnen werken. 

Huishoudelijk  reglement MR : geen wijzingingen. 

 

8. Ingekomen post 

Waar is het postvakje MR? 

9.Openstaande punten/actielijst notulen 

Geen. 

14. Kennisgeving vanuit MR in de Weilustwekker 

De nieuwe leden stellen zich voor. Ze sturen hun stukje naar Corina en zij stuurt het naar 
Madelon. 

 

15. Rondvraag 

Kees vertelt iets over het 5 gelijke dagen model. We spreken af om dit punt volgende keer op 
de agenda te zetten. 

We kijken ook in de jaarplanning volgende keer of er items verzet moeten worden waar we 
advies of instemming op moeten geven. 

 

Aggie vraagt of we voortaan een besloten gedeelte van de vergadering kunnen hebben. Het 
liefst het eerste gedeelte van de vergadering 
 

16. Sluiting om 21.40 uur 

 

Actielijst  
  

Onderwerp  Actie  Actie Houder  Gereed  



Foto en stukje 

voor de website 

Carla, Patrick, Aggie, Annemarie sturen 

een foto en voorstel stukje voor in de ww 

en sturen dit naar Corina 

Allen   

website Corina vraagt aan Vivian of ze de 

website m.b.t MR aan kan passen 

Corina   

     

        

        

        

   
 


