
  

 

 

 

Notulen MR-vergadering 
 

Datum: 8 januari 2019 

Plaats: Prinses Amaliaschool 
Tijd: 14:15 – 16:30 uur 
Notulant: Marieke 
 
Aanwezig: Yvonne, Linda, Anne, Marieke, later aangeschoven: Irma 

 

1. Opening door de voorzitter 
 
Minou Varsha heeft zich afgemeld voor de vergadering wegens ziekte kind.  
 
Linda heeft met Irma en Maaike overleg gehad over hoe ouders de leerkrachten 
het best kunnen ondersteunen. Via mail, ouderportaal en nieuwsbrief is een 
oproep gedaan aan ouders waarop ze zich konden aanmelden om concrete hulp 
aan te bieden. Het is nog niet duidelijk wat de oproep aan reacties heeft 
opgeleverd. Dit moet geëvalueerd worden. Als MR pleiten we ervoor om de 
ouderbetrokkenheid ook andere invulling te geven waarin centraal staat dat alle 
ouders hun steentje bijdragen. 

 
2. statuten en reglementen van de MR en GMR doornemen en aanpassen. 

 
We hebben samen het activiteitenplan nog een keer doorgenomen en vergeleken 
met dat van vorig jaar. Het is verder aangepast, we hebben ook gecontroleerd en 
met Irma besproken welk recht per onderwerp voor de MR van toepassing is. 
(informatierecht/adviesrecht/instemmingsrecht). Het activiteitenplan is nu klaar en 
kan op de website geplaatst worden. 
 
We overwegen om voor het opstellen van het MR reglement toch ons budget aan 
te spreken om hierbij training/begeleiding te krijgen. Irma heeft ook een account 
besteld bij ‘Fundament voor OR en Medezeggenschap’ (zie fundamentvoor.nl). 
Dit account is tot maart geldig. Hier is allerlei informatie te vinden in de vorm van 
een digitale kennisbank die van pas zou kunnen komen bijvoorbeeld bij het 
opstellen van het MR reglement. We kunnen inloggen via info@prinses-
amaliaschool.nl en dan een wachtwoord aanmaken.  
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3. Begroting 2019 
 
Deze hebben wij allemaal ontvangen van Irma en doorgenomen. 
 

4. activiteitenplan maken en doorsturen naar de GMR 
 
Het activiteitenplan is doorgestuurd naar de GMR en zal later samen met de 
notulen van deze vergadering doorgestuurd worden naar Nicole zodat deze ook 
op de website geplaatst kunnen worden. 
 

5. Nieuwe data voor de MR-vergaderingen voor komend schooljaar zijn: 
 
 8   januari 2019 
 12 maart 2019 
 16 april 2019 
 28 mei 2019 
 En voor het nieuwe schooljaar 27 augustus 2019 
  

6. Rondvraag 
 
Irma vertelt dat de meivakantie volgend jaar  geheel in de maand april valt. 
We zijn deze vergadering niet meer toegekomen aan het opstellen van het MR 
reglement, dit wordt verplaatst naar de volgende vergadering. 
 
 
7. Sluiting 
 

 

 

 

 

 

 


