
Notulen MR vergadering dinsdag 9 april 2019 
 

Tijd: 20:00 uur Koffie: 19:45 uur 

Plaats: teamkamer Het Palet Marsgeel 

Aanwezig: Wendy, Hans, Sandy, Suzanne, Maria, Andre, Willie, Jolanda, Marga, Annemieke 

(extra aanwezig ivm punten) 

 

Notulist: Wendy  

 

Openbaar gedeelte 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 Agenda wordt vastgesteld 

 

2. Ingebrachte/ ingekomen stukken 

 Ingebracht stuk door leerkracht, wordt besproken in het besloten gedeelte 

van de vergadering. 

 

3. Mededelingen   

 Er zijn geen mededelingen 

 

4. Notulen MR-vergadering 20 februari 2019 

Notulen worden goedgekeurd. 

a. MR-gelden: besteding bedrag dat afgelopen jaar over was. Mogelijk een 

lustrumcadeau aan school van de MR. (354,35 euro): Er is tijdens de vergadering 

unaniem besloten dat er een nieuwe foto gemaakt zal worden op plexiglas. Deze 

zal waarschijnlijk boven de andere foto opgehangen worden. 

b. Verlengen we het abonnement op MR-Magazine?: niemand heeft het gelezen, 

abonnement zal opgezegd worden. 

c. MR jaarboek up to date  bestellen?: Maria heeft nog een oud jaarboek, MR is het 

er mee eens dat er een nieuwe besteld zal gaan worden. 

 

5. Informatie van de directie 

 Vacature is sinds gisteren online gegaan. Eind mei moet er een kandidaat 

bekend zijn. 

 Er is nog 1 teamlid langdurig ziek, zit in de volgende fase van re-integratie, zal 

langzamerhand voor de klas weer gaan. 

 Een teamlid zal 3 juli gaan trouwen, er zal vanuit de MR geen cadeau gedaan 

worden voor hem.  

 

6. Het Schooldocument   

Adjunct directeur heeft het schooldocument samengesteld. In deze bijeenkomst 

wordt advies gevraagd aan de MR, wat is er nog actueel.  Vraag aan iedereen is om 



het document te lezen en het zal besproken worden in de volgende vergadering. Het 

nieuwe document moet samengesteld zijn per 1 oktober. 

 

7. Continurooster / schooltijden 2019-2020 

Stand van zaken van continurooster is besproken. Er is een enquête onder ouders 

gedaan met de vraag of zij interesse hebben in een verse lunch. Volgende 

vergadering zal dit weer besproken worden. 

 

8. Het werkverdelingsplan  

Het werkverdelingsplan moet halverwege juli gereed zijn, vervangt het oude 

activiteitenplan. De PMR moet hier instemming voor geven tijdens de laatste MR 

vergadering.  

 

9. Actuele formatieprognose  

Er wordt nieuwe informatie gegeven betreft de prognose.  

 

10.  MR geleding aanpassen? 

Er wordt een peiling gedaan om te kijken of het een optie is om met 1 PMR lid en 1 

OMR lid de MR te verminderen. Het plan wordt unaniem aangenomen. Per nieuwe 

schooljaar zal het in werking gaan. 

 

11.  Openstaande acties 

 Jaarplanning 2018 - 2019 

 Jaarverslag 2016 – 2017: goedgekeurd, wordt op de website gezet  

 Jaarverslag 2017 – 2018: goedgekeurd, wordt op de website gezet 

 

12.  Rondvraag 

- status van de nieuwbouw: ligt nog steeds bij de gemeente, nog geen 

duidelijkheid. 

- staat van het schoolplein, natuurspeeltuin: Nog in gesprek met vd 

Spek voor verhogen bij de brug. Groene gedeelte bij de glijbaan is niet 

van de school, voor de gemeente. Ouders moeten klagen bij de 

gemeente. 

 

Einde openbaar gedeelte van de MR vergadering. 

 

 

 

 

 

 


