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MR vergadering 23 november 2016 
 
Aanwezig: Jeroen (voorzitter), Arne, Marieke, Anouk, Willeke, Karin, Imme (notulen) 
 
Notulen vorige vergadering 
Notulen vorige vergadering worden vastgesteld. 
 
Mededelingen (Willeke) 
Vervanging van leerkrachten is lastig te regelen, Willeke heeft daarover de ouders 
geïnformeerd. Tot nu toe is de uitval van leerkrachten gelukkig nog beheersbaar en is 
het nog niet nodig geweest een klas naar huis te sturen.  
 
Begroting 2017 
Willeke licht de begroting toe.  

- Het leerlingaantal is stabiel, dus het budget is ongeveer gelijk. 
- In 2017 wordt het laatste deel van de methode Da Vinci aangeschaft.  
- Personele inzet blijft gelijk. De extra inzet van rt, muziek en conciërge kan de 

komende twee jaar worden voortgezet.  
Willeke bespreekt de begroting met Jolanda. 
 
Communicatieplan 
Reactie/vragen MR 
Acties rondom de oudergesprekken, het rapport en het informeren van ouders zijn 
aandachtspunten die in het communicatieplan beschreven worden.  
Het is een helder plan. Vragen van de MR over het plan worden besproken. 
Vragen van de MR n.a.v. het communicatieplan: 
Wat is de tijdlijn in het aanpakken van deze punten?  
Hoe worden ouders hierover op de hoogte gebracht? 
Wordt in het bespreken met het team ook de wens van ouders meegenomen om meer 
inzicht te krijgen in toetsresultaten? 
 
Update Willeke 
Er is een commissie samengesteld van leerkrachten en ouders voor het bespreken van 
de nieuwe vorm oudergesprekken. 
Voor de nieuwe vorm van het verslag is een commissie samengesteld met een aantal 
teamleden.  
Dit schooljaar worden alle punten besproken en opgepakt, volgend schooljaar zullen de 
nieuwe verslagen en oudergesprekken in gebruik genomen worden. 
 
Scholingsbehoefte MR 
Jeroen neemt in elk geval deel aan de cursus voor de (G)MR. Een van de leden van het 
personeel zal ook deelnemen.  
 
WVTTK 
Karin geeft aan graag mee te denken over acties rondom duurzaamheid – deze zullen in 
schooljaar 2016-2017 opgepakt worden.  
 
Volgende vergadering 
Woensdag 15 maart 2017 om 20.00 uur 


