
Notulen MR vergadering 1-10-2019  
  
Aanwezig: Yvonne, Linda, Tanja, Marieke, Anne, Minou Varsha (later) en Joris vanaf 15.15 uur. 
Voorzitter: Yvonne  
Notulant: Anne 

 

Besluitenlijst 
 

Besluit Datum 

Notulen worden gemaakt met een besluitenlijst en een actiepuntenlijst. 1-10-2019 

De secretaris stuurt de notulen van de GMR door. 1-10-2019 

Notulen MR op de website, nu naar Irma sturen. Zodra de notulen op de website 
staan zal de secretaris dit ook in de nieuwsbrief zetten met een link erbij. 
In de toekomst misschien op ouderportaal. 

1-10-2019 

Als er grote stukken gelezen moeten worden verdelen we dit, 1 PMR-lid en 1 OMR-
lid leest het aandachtig met eventueel aantekeningen.  

1-10-2019 

Schoolondernemingsplan goedgekeurd voor 4 jaar met 1 jaar terugwerkende kracht. 1-10-2019 

Ondernemingsplan (jaarplan) komt bij het volgend overleg, nu nog niet klaar. 1-10-2019 

De MR zorgt voor een evaluatie voor het continurooster, we willen geen 
heroverweging. 

1-10-2019 

Schoolgids nog niet goedgekeurd. Joris zal onze punten meenemen en aanpassen, 
daarna is de schoolgids goedgekeurd. Als hij een punt niet aan kan passen zal hij ons 
hierover mailen. 

1-10-2019 

5 november komt Henk van 14.30 uur tot 15.30 uur. Daarna bespreken we Trello. 1-10-2019 

Er komt een werkgroep ouderbetrokkenheid. 1-10-2019 

 

Actiepuntenlijst 
 

Actiepunt Wie Wanneer 

Doorgestuurde stukken goed doorlezen en opmerkingen 
noteren. 

Tanja en Yvonne Vóór 1-10-
2019 

Aanpassingen website kopje MR en notulen, navragen bij 
Irma. 

Marieke z.s.m. 

Stukje schrijven voor in de Nieuwsbrief over de site ouders 
& onderwijs. 

Linda Vóór 5-11-
2019 

Meehelpen om de schoolgids te verbeteren, actueler en 
beknopter te maken. 

Linda Dit 
schooljaar 

Evaluatie/vragenlijst via internet maken en rondsturen naar 
ouders.  

Anne Vóór 5-11-
2019 

Vragen Brabant Centrum en contour de twern om een 
advertentie te plaatsen over hulp bij het continurooster. 

Linda 1-10-2019 

Foto maken van de MR voor op de website. Joris 5-11-2019 

Notulen MR op de website daarna een link in de 
nieuwsbrief. 

Marieke of Anne Na elke 
vergadering 

 


