
 

 

Notulen MR-vergadering 5 

Maandag 3 juni 2019 om 20.00u (Basisschool  Roncalli - koffiekamer) 

Aanwezig: Jacqueline, Martine, Esther, Nanneke en Trees. 

 

1. Opening, vaststellen van de agenda. 

Welkom! 

 

2. Vaststellen vorige notulen (12 maart)  

In orde 

 

3. Ingekomen stukken 

Vraag van Heilig Hart of wij een voorbeeld begroting hebben. Nee die hebben we niet. Voor 

de MR is € 934,00 beschikbaar. Van tevoren plannen en kosten bij de directie indienen. 

 

4. Mededelingen 

Vanuit de directie: Schoolgids wordt gemaild zodra studiedagen e.d. bekend zijn. Vakantie 

rooster staat al op de website als bijlage bij nieuwsbrief 3. 

Vanuit het team: komende weken drukke tijd tegemoet. 

Vanuit de GMR: / 

Vanuit de oudervereniging: Vanuit de pot  nieuwe-shirts met logo en 2 headsets aangeschaft.  

 

5. Eindtoets groep 8 IEP 

De resultaten worden besproken. We scoren goed. Even was er in de media onrust i.v.m. de 

landelijke inschaling. Voor onze kinderen/school waren er geen veranderingen. Ouders 

hebben meteen bericht gehad. 

 

6. Verkiezingen nieuw lid MR 

We bespreken ons eigen mailwisseling. Het is duidelijk dat we niet om de wet heen kunnen. 

Mail naar de betreffende persoon sturen. We bespreken de inhoud voor de antwoord mail. 

Hernieuwde oproep , eerst via de nieuwsbrief, daarna de kandidatenbriefjes meegeven, 

inleveren op school. 

 

7. Werkverdelingsplan 

We nemen het plan door. 

 

8. Formatieplan 

Vrijdag komt er een stukje in de nieuwsbrief ook de formatie wie waar wanneer staat. 

 

9. Schoolplan (inclusief meerjarenplan) 



 

 

De directie van Kans en Kleur breed hebben hierover een studiedag gehad. Nu de light versie 

en in oktober 2019 moet het compleet zijn. 

 

10. Jaarverslag 2018-2019 (evaluatie van het jaarplan 2018-2019) 

Ieder ontvangt een exemplaar. Borgen en vastleggen. 

 

11. Jaarplan 2019-2020 

Dit moet besproken worden met het bestuur. Zelfverantwoordelijk leren staat centraal. 

 

12. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leren / info-avond 

Mail Steven Pont.: Er is geen min. of max. aan deelname aantal ouders. € 150,00 bijdrage 

per school, de rest kan dan uit de professionaliseringspot. Het zou fijn zijn voor de kerst. 

Jacqueline mailt naar de directie van de andere kleine scholen. 

 

13. Richtlijnen e-mail protocol 

De richtlijnen en vragen worden besproken. Praktische en organisatorische zaken kunnen 

prima over de mail. Inhoudelijk niet gewenst! 

 

14. Innovatiegelden (stand van zaken) 

We zijn er volop mee bezig. Leerplein, evt. een doorbraak met schuifwand van hal naar 

instructie Lokaal. De mogelijkheden worden bekeken en besproken. 

 

15. Evaluatie MR 

Fijn dat de plannen op orde zijn. Het geeft overzicht bij de mr-leden. Het loopt goed, er 

wordt hard gewerkt. Er is een fijne sfeer en samenwerking. 

MR. Jaarverslag wordt door Martine gemaakt. 

Esther krijgt namens de MR een mooie bos bloemen als dank voor haar deelname en inzet. 

 

16. Rondvraag  

Dinsdag 17 september 1e MR. Vergadering. 

 

 


