
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad (voorlopig) 
 
 
D.d.14 november 2017. 
Aanwezig: Jeffrey Bruins,Simone Rock,Marlinda Botterhuis-vanStralen,Heidi 
Heemsbergen,Mabest Othman,Linda v.d.Eijk-Ruis, Esther Boskamp,Yvonne van der 
Deure en Steven de Wit (deels). 
 

 

17-46  Om 19.30 uur opent de vergadering. 
 
17-47  De agenda wordt goedgekeurd. 
 
17-48 

Agenda: 
Jaarverslag school:  

 Steven geeft uitleg over de verschillende knippen. Tijdens de volgende 
vergadering komt hij op de begroting terug. 

 De school heeft nog steeds te maken met krimp. In de groepen 8 zitten 
meer kinderen dan dat er nieuwe leerlingen  aangemeld worden. 
Gelukkig is de krimp minder dan werd verwacht. Er melden zich meer 
leerlingen aan dan verwacht. 

 Uitleg over het BAS onderwijs. 
  
 Jaarverslag MR:Deze wordt goedgekeurd. 
 De financieen worden bijgehouden door Steven.  
 
 Voortgang begroting: 
 Het is nu nog onduidelijk hoe  het systeem werkt. Zodra dit duidelijk is 

krijgen we uitleg over de begroting. Het is de bedoeling dat de 
administratief medewerster de directeur gaat ondersteunen. Zij krijgt 
scholing hierover. 

  
 Vacatures: 
 We hebben 3 vacatures. Er wordt hard aan gewerkt om deze in te 

vullen.  
 
 Speerpunt: 
 Op dit moment is het nog niet geregeld. Er is een voorlopig voorstel, 

maar daar zitten nog haken en ogen aan.  
  
17-50  Agenda zonder directie: 
 
 Website: Jorinde is er mee bezig om deze bij te werken. Voor de 

volgende vergadering kunnen we de website doornemen en punten ter 
verbetering doorgeven 

  
  
 



 

 
 
 
 Voorstellen MR:  
 
 Er komt een foto met onze namen erbij. De ouders schrijven een klein 

stukje om zich voor te stellen. Zij sturen daar een foto bij. Graag deze 
week doorsturen naar Linda. Esther neemt contact op met Jorinde over 
het plaatsen op de website. 

  
 Ambitiegesprek: Deze hebben we samen besproken. 
 actiepunten:  
 Een infomap maken voor nieuwe leden. 
 Een vraag voor de directie. Hoe ziet de directie de rol van de M.R. 
 Met het samenstellen van de agenda neemt Esther ook de jaarplanning 

mee.  
 We willen graag minimaal 1 week van te voren de stukken voor de 

vergadering hebben. 
 Esther vraag aan Miranda (GMR) hoe het zit met het regelememt van 

de MR. 
 
 MR contactavond. Deze gaat niet door. Er komt in februari en maart 

een scholing. Daar moet je je persoonlijk voor aanmelden. 
 
17-51 Ingekomen stukken/mededelingen. 
  
 Er zijn geen stukken binnen gekomen. 
 
17-52 Mededelingen O.C. 
 
 Ze zijn nog op zoek naar nieuwe leden.Verder geen bijzonderheden. 
 
17-53 Wat verder ter tafel komt. 
 
 De M.R.wordt uitgenodigd voor de Kerstborrel.Deze is na de 

Kerstviering. 
  

  
  


