
MR-vergadering 4 maart 2015 

Aanwezig: Robert, Marieke, Rachel, Nilgun, Jeroen, Sasan, René  

Notulist: René 

 

1. Opening 

2. Verslag vorige vergadering 

Bij het stukje mededelingen moet staan: dat kinderen opgeleid worden voor een maatschappij van de 

toekomst. 

Bij het stukje begroting: visieloos moet zijn, beleidsarm. 

Bij naschoolse activiteiten: uitsluitend voor G.V.O. en H.V.O. 

Jeroen heeft navraag gedaan; er is géén managementstatuut. Hij zoekt nog uit of er iets is in een andere 

vorm. 

3.  Ingekomen post 

De laatste twee MR-magazines liggen in het postvak. 

4. Mededelingen 

De datum MR-vergadering van 15 april wordt definitief doorgeschoven naar 27 mei i.v.m. formatie. 

5. Bijdrage TSO voor het schoolplein 

De nieuwe bestrating voor het schoolplein wordt bekostigd door de gemeente. De herinrichting van het 

schoolplein zal plaatsvinden in de meivakantie. De inrichting van het schoolplein komt voor rekening 

van de school. We willen hiervoor ook een gedeelte uit de spaarpot van TSO halen. 

Robert vraagt zich af waar dit bedrag aan spaargeld vandaan komt en of ouders dan eigenlijk niet teveel 

betalen. Volgens Jeroen was er al een aardig potje voordat hij bij ons op school kwam. Robert vindt wel 

dat dit voortaan gecontroleerd  moet worden. De MR stemt hiermee in. 

6. Terugkoppeling visie studiemiddag 

Jeroen geeft een toelichting waar we het in de studiedag over gehad hebben. Op basis van de visie 

wordt een nieuw schoolplan geschreven. Deze dient het eind van het kalenderjaar klaar te zijn. 

De visie, aldus Jeroen, moet breed gedragen worden. Zowel  door team als ouders en kinderen. 

7. Protocol naschoolse activiteiten 

Het protocol wordt besproken. Marieke doet de nodige aanpassingen die uit de vergadering komen. 

8. Tevredenheidsonderzoek leerkrachten, leerlingen en ouders 

Marieke licht toe waarom er een tevredenheidsonderzoek wordt gehouden. Buiten dat we er zelf 

belang aan hechten is het een verplichting vanuit de inspectie. Leerkrachten en leerlingen hebben de 

vragenlijst hieromtrent al ingevuld. Binnenkort zijn de ouders aan de beurt. We hopen op veel 

respondenten (we streven naar tenminste 30%)  

9. Rondvraag 

Rachel: Wie gaat de nieuwe bomen op de speelplaats onderhouden (snoeien)? Jeroen zal dit te zijner 

tijd vragen bij de ERGON 

10. De groepsfoto voor de website wordt uitgesteld tot iedereen er is 

11. Afsluiting: 21.40 uur 


