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Notulen  MR  vergadering    
Schooljaar  2016-‐‑2017  
Datum:  11  juli  2017  
Tijd:  18.00-‐‑ca.  19.00u.  met  aansluitend  diner  
Locatie:  MFR  
  
Volgende  vergadering:  19  september  2017  (nieuw  schooljaar)  
  
Aanwezig:     Babette  Hofstede,  Ton  van  Oosten  (later),  Gerrit  Jan  Peuscher,  Sarah  Reintjes  
(oudergeleding  MR).    
  
  Allard  Meine  Jansen,  Andrea  Wiegman  (aspirantleden  MR).    
Elsbeth  Antonissen,  Marijke  van  Bennekum,  Merel  van  Gaalen,  Liesbeth  Heins,  Karine  
Luinge  (personeelsgeleding  MR).  
Marjan  Gietermans  (lid  MT).  
  
Agenda    
  
1. Mededelingen  vanuit  MT  
Formatie:  2  vacatures,  waarvan  1  vervuld  (update:  bij  uitwerken  notulen  zijn  beide  vacatures  
vervuld)  in  groep  4  en  5.  De  reden  dat  de  formatie  nog  niet  bij  de  ouders  was  is  dat  het  MT  de  
mogelijkheid  wil  behouden  om  intern  te  schuiven,  als  dit  beter  uitkomt  wat  betreft  de  vacatures.    
  
Huisvesting:  Op  HG34  wordt  de  binnenkant  geverfd,  op  HG22  de  buitenkant.  KG41  worden  de  
kozijnen  gedaan.    
Zuurstofmeters  staan  er  nog.  Vaak  op  rood.  
  
2. Mededelingen  MR  
Dit  is  de  laatste  vergadering  voor  Ton,  Gerrit  Jan  en  Elsbeth.  Ton  en  Gerrit  Jan  verlaten  de  school  
(kinderen  gaan  naar  VO).  Elsbeth  heeft  een  baan  in  haar  woonplaats  gevonden.    
Emilie  Mol  (personeel)  wil  Elsbeth  vervangen.  Anna  Riemersma  (ouder)  wil  Emmeline  opvolgen.    
NB.  Bij  de  vorige  verkiezingen  van  de  MR  waren  slechts  twee  kandidaten:  Andrea  en  Anna.    
Er  wordt  besloten  dat  het  aantal  5  om  5  blijft,  dit  werkt  het  handigst.    
In  de  september  graag  in  de  nieuwsbrief  vermelden  dat  Emilie  en  Anna  toetreden  tot  de  MR.    
  
Vaststellen  nieuwe  vergaderdatums  (n.a.v.  GMRvergaderingen):  
19-‐‑9  
14-‐‑11  
30-‐‑1  
27-‐‑3  
22-‐‑5  
3-‐‑7  
  
Wil  de  nieuwe  voorzitter  deze  datums  doorgeven  aan  Priscilla?  
    
3. GMR  
Elsbeth/Karine:  
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Er  is  een  rapport/evaluatie  gemaakt  over  het  insourcen  van  de  arbo.  25%  van  het  personeel  vindt  
het  vervelend  om  op  het  bestuurskantoor  langs  te  moeten  komen.  
Speerpunten  GMR  2017-‐‑2018:  Functiemix,  Evaluatie  cao,  Huisvesting.    
  
4.     Evaluatie  +  nieuwe  speerpunten  
Beste  prestatie  MR  dit  schooljaar:  verkeerssituatie  rondom  school!  Enorm  verbeterd.  
De  rust  op  de  TSO  wordt  ook  genoemd.  
  
Speerpunten  volgend  schooljaar:  Huisvestig  &  21st  Century  Skills  (vanuit  team).  
  
5. Rondvraag  
Andrea:  toekomstdenken.  Eerst  bijeenkomst  met  de  kids  (gr  6-‐‑7-‐‑8),  dan  met  ouders  (bijv.  in  
combinatie  met  Oudervereniging).  Of  anders  begin  groep  7?  Andrea  gaat  iets  op  papier  zetten,  
graag  reageren.  
  
  
Fijne  zomer  allemaal!  
  
  
    
  

