
 

MR vergadering 15  november 2016 

 

16-43 Opening: Gertie afwezig 

 

16-44  Vaststellen agenda.  

Agenda punten: 

Begroting: Deze is weer rond gemaakt. Er is nu een klein tekort op de reserve, maar 

die is voor de komende begroting weer op peil. 

Voor het komende schooljaar wordt een daling van 1 fte verwacht. 

Het aantal leerlingen is dit schooljaar stabiel gebleven. 

Personeel: De verandering in de groepsbezetting is besproken. Het zoeken naar 

invallers is een groot probleem. Vandaar het bericht naar de ouders. 

Samenwerking Hasselbraam: Dit is besproken.   

 

Communicatie: Het gebruik van de site is nog niet perfect. Dit zijn een aantal punten 

die nu naar voren kwamen. 

 nieuwsbrief is lastig te lezen 

 niet uit te printen. ( enorm veel bladzijde) 

 moeilijk terug te vinden met een zoekopdracht 

 veel nieuwsberichten onder elkaar. Daardoor moeilijk iets terug te vinden. 

 niet fijn om zo te lezen. Graag alles wat compacter. 

 op de telefoon slecht te lezen. Op het scherm zijn de letters te klein. Als je het 

leesbaar wilt hebben dan moet je steeds heen en weer schuiven op je scherm. 

 waarom staan er onder in het zwarte gedeelte allemaal woorden. Ze hebben 

geen functie, terwijl je dat nu wel verwacht. 

 

16-45 . Notulen vorige vergadering. Deze zijn goed gekeurd. 

  

16-55 Ingekomen stukken: geen ingekomen stukken. 

 

16-56 wat verder ter tafel komt: Er was een reactie van Natascha gekomen om ons 

te versterken tot de zomervakantie. Verder nog geen reacties gehad. We vinden het 

fijn dat zij dit wil doen. Zo kunnen wij rustig naar een nieuw MR lid gaan zoeken.  

Esther gaat kijken of ze nog een mooie advertentie in haar mail heeft staan. We willen 

de ouders dan graag in een aparte mail hiervan op de hoogte stellen, zodat het goed 

opvalt. 

Voor de volgende vergadering wordt er een opzet gemaakt. 

 

Sluiting. 

 

 


