
Notulen MR vergadering  7 november 2018 

Aanwezig: Maria, Willie, Marga, Susanne, Hans, Sandy, Jolanda en André. 

Afwezig:     Ingrid en Menso 

Notulist:     Willie 

 

Ad 1: Opening en vaststelling agenda 

           Om 20.00 uur werd de vergadering geopend door de secretaris. 

            

Ad 2:  Ingebrachte agendapunten 

           De agenda is goedgekeurd. 

Ad 3: Mededelingen 

          . Het nieuwe MR-lid zal namens de ouders, tijdens de volgende vergadering aanwezig         

          zijn. 

          . De MR is akkoord gegaan met het inzetten van de GMR-medezeggenschapsgelden. 

          .  Een lid van de MR wil gebruik maken van het cursusaanbod CNVO. 

Ad 4: Notulen MR-vergadering 20 september 2018  

          De notulen zijn na een paar kleine aanpassingen goedgekeurd. 

Ad 5: Nieuwe voorzitter 

          De secretaris zal, zolang er geen ander is en ze in de MR zit, voorlopig voorzitten. 

Ad 6: GMR-geleding 

          De MR is enthousiast over het voornemen van de GMR om de MR te bezoeken onder    

          het motto ‘De GMR komt naar je toe’. De vergaderdata zullen worden doorgegeven. 

Ad 7: Intern begeleider 

          Dit punt stond nog vóór de zomervakantie op een agenda. We zien hier niet meer de  

          noodzaak van in en houden het voor gesloten. 

Ad 8: Samenwerking GMR en MR  

          Zie ad 6 

Ad 9: Informatie van de directie 

          Na de personele aangelegenheden is het verslag van Studio V&V toegelicht. 

Ad 10: Formatieplan 

          De prognose is besproken. We zijn blij met het aantal kleuteraanmeldingen tot nu toe. 

          De begroting voor 2019 komt op de volgende vergadering ter sprake. 

Ad 11: Het schoolondersteuningsprofiel 

          Het schoolondersteuningsprofiel werd goedgekeurd door de gehele MR en  

          ondertekend. 

Ad 12: Openstaande acties 

          Er moeten nog enkele jaarverslagen worden gemaakt. De voorlopige voorzitter zal aan      

          de aftredende voorzitter vragen hoe het er voor staat en anders zal beknopt gemaakte     

          afspraken/ vergaderpunten/ acties worden vastgelegd in jaarverslagen.  

 



Ad 13: Rondvraag 

- Vanuit de ouderraad kwam de vraag over de hoogte van de reprokosten, die zij 

betalen. Er zal  tijdens de eerste OR-vergadering besproken worden, dat er nog 

steeds  informatie op papier mee naar huis gaat en dat niet alles digitaal 

gecommuniceerd wordt. 

- Vanuit ‘Rookvrij Zoetermeer’ kwam de vraag of wij hier aan mee willen doen. De 

MR vond dit op dit moment niet dringend, omdat er zo goed als niet gerookt 

wordt buiten. 

  

 

 

 

 


