
Notulen MR-vergadering 12 mei 2015 
Aanwezig: Charly, Dimitri, Femke, Kees, Laura, Sabine en Ronald (notulen) 
 

1. Opening 20:00 uur door de voorzitter. 
 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering 

Notulen vorige vastgesteld. 

 

3. Voorstellen Charly Nelemans 
Voorstel rondje met het nieuwe MR -lid Charly Nelemans. 
Dimitri gaat de MR-site bijhouden hij vraagt of ieder hem mailt voor een up-date van de 
persoonlijke stukjes en foto's.  
 

4. Continurooster 
            De voorgestelde procedure voor een enquete naar een mogelijke verandering van de             
 schooltijden, moet nog worden besproken met het team. Binnen de MR zijn er nu                
 geen stappen te ondernemen. 

 
5. Huishoudelijk reglement  

tijdens de vergadering hebben we gezamenlijk het eerste deel van het huishoudelijk 
reglement doorgenomen.  
Aanpassingen: 

artikel 3.2 er wordt geen jaarverslag gemaakt. 
artikel 4.4 er telt een minimum van 4 leden.  
artikel 4.9 agenda wordt 5 werkdagen voor de vergadering verspreid. 
 

        6. Nieuwe CAO 
Omdat de nieuwe CAO nog niet definitief is en ook in politiek Den Haag  
nog onderwerp van discussie is, komt dit onderwerp later terug op de agenda.  
 
 

6. Weilust wekker. 
de MR wil in overleg met Kees een tijdslijn mbt het continurooster in de Weilust  
wekker zetten.  
 

7. Ingekomen post. 
Op dinsdag 19 mei is er een GMR bijeenkomst met als thema passend onderwijs. 
 

8. Rondvraag. 
Laura geeft aan dat er nog niet gewerkt wordt met het juiste instemmingsformulier Kees 
hoort dit formulier aan te leveren om het moment dat hij instemming van de Mr nodig heeft. 
(actie Kees/ Madelon) 
Femke vraagt aandacht voor de regels mbt het gebruik van de fietsenstalling door de 
kinderen.  
Femke geeft aan dat het handig is als de actielijst een vast onderdeel wordt op de agenda. Op 
de MR site komen naast de notulen ook deze actielijst te staan en de instemmings- advieslijst.  
Sabine (penningmeester) reserveert voor dinsdag 21 juli om 19.00 bij El Mundo. Laura neemt 
contact op met Coen om hem ook uit te nodigen. 
 
volgende vergadering 16 juni 20.00  bij Laura thuis !  


