
 
 
 
 
 
MR vergadering dinsdag 17 april 2018 
 
Aanwezig: 
Alinda Haitsma 
Joost Duivis 
Yvonne Penne 
Marian v.d. Berg 
Lianne Weistra 
Jolanda de Bruijn 
 
 

 Opening en vaststellen agenda 
Joost is verlaat, we starten met de notulen van het vorige overleg.  

 

 Notulen MR vergadering  
Aanvulling: vanmorgen hebben de oudere kinderen een zelfgeschreven briefje onder 
de ruitenwisser gedaan van auto’s die verkeerd geparkeerd stonden. Dit doen ze de 
komende week en volgende week. Nu hebben ze het vanmorgen gedaan, ze zullen 
het ook ’s middags gaan doen. Wijkagent heeft van de week gekeken naar de 
parkeeroverlast om de school. Volgende week heeft Yvonne een gesprek met de 
wijkagent. Na de meivakantie zal er bekeurd gaan worden.  
 
Bezoek Burgemeester: was positief. Joost was hierbij namens de MR aanwezig en 
heeft het huisvestingsprobleem onder de aandacht gebracht en wat dit doet met het 
concept van de school. Tip van de burgemeester was om de nieuwe wethouder uit te 
nodigen om de problematiek over het voetlicht te brengen. Brief van ouders MR over 
huisvesting is nooit verzonden. MR van de kinderopvang was het niet geheel eens 
met de inhoud. Brief ligt er nog wel. 
 
Vervanging Liesbeth: Zoals het er nu naar uitziet komt Liesbeth niet voor de 
zomervakantie terug. Tot de zomervakantie staat Trijntje 3 dagen voor de groep en 
Lianne 2 dagen. Dit gaat ten koste van de IB-taken die Lianne uitvoert.  
 
Cursus MR staat voor volgend jaar op het programma. 
 
De ouderraad is van naam veranderd en heet nu activiteitencommissie. Jessica 
coördineert dit nu. Er is een gesprek geweest tussen de AC en Yvonne/Jessica. De AC 
vindt dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt door school en dat het zakelijker 
aangepakt zou moeten worden. Sandra Linthorst, hoofd communicatie ASG, zal de 
communicatie gaan bekijken die door school verzonden worden. Zij zal bij een 
volgend overleg met de AC aanwezig zijn om haar bevindingen te delen. De voorzitter 
van de activiteitencommissie en Sabine (moeder Isa v.d. Laan).  



Volgend jaar zal de MR uitgebreid worden met 1 ouder en 1 leerkracht. Daar zullen 
verkiezingen voor komen.  

 
 

 Ingebrachte punten directie: 
 Stand van zaken nu  

Geen mededelingen. 
 

 Formatie schooljaar 2018-2019 
Besproken. 

 
 

 Nieuwbouw 
Besproken 

 
 Begroting (door Marian) 

Besproken en goedgekeurd door bestuur en MR 
 
 

 Extra middelen werkdruk verlaging 
De teamgeleding van de MR moet goedkeuring geven aan de extra middelen voor de 
werkdruk verlaging. Dit zal de volgende MR vergadering besproken worden 

 

 Ingekomen stukken/ mededelingen 
 Geen 

 

 GMR: zie bijlage; notulen en de begroting van de ASG 
Corina is hier de laatste keer naartoe geweest. Er zijn nog geen notulen beschikbaar. 
Corina heeft wel wat aantekeningen doorgegeven aan Lianne. Er lijkt weinig gebeurd 
te zijn sinds de laatste vergadering.  

 

 Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
 
 

 
 
 


