
Notulen MR vergadering 27-08-2019 

 

Aanwezig: Minou Varsha, Yvonne, Linda, Anne,Tanja, Marieke, Joris het eerste gedeelte. 

Voorzitter: Yvonne 

Notulant: Marieke 

1. Opening en vaststelling agenda 

Joris schuift tijdens het eerste gedeelte van de vergadering bij ons aan om de voor hem 
relevante zaken van het activiteitenplan door te nemen. 

2. Activiteitenplan (alle hoofdstukken doorlopen op inhoud) 

Tanja en Linda hebben samen het activiteitenplan zoals het tot nu toe was doorgenomen en 
hier inhoudelijke aanpassingen in gemaakt. Dit nemen we vandaag samen door en bespreken 
de verschillende onderwerpen zodat we tot een activiteitenplan komen waar wij achter 
staan en meerdere jaren mee kunnen werken. 

Joris wil gaan uitzoeken of een ouder-tevredenheidsonderzoek verplicht is. Hij zou liever de 
kwaliteit van de school en het onderwijs evalueren, bijvoorbeeld met de MR,OR en 
leerkrachten.  

De digitale MR omgeving komt ter sprake, Yvonne doet de suggestie ‘Trello’. Anne gaat 
hiermee aan de slag om het eens uit te proberen. 

Nog enkele opmerkingen van Joris:  

- Op dit moment is er geen ouderafvaardiging binnen de GMR. Het zou het handigst zijn 
wanneer een ouder vanuit de MR ook zitting neemt in de GMR. 

- Joris wil een werkgroep ouderbetrokkenheid oprichten met daarin uiteraard ook ouders 
en leerkrachten. 

- Voorstel om voor het schooljaar 2020/2021 het jaarplan in mei 2020 vast te stellen. Op 
deze manier is er genoeg tijd om stukken op tijd aan te leveren. 

We willen Henk Nieborg (CNV)  vragen om op 5 november bij onze vergadering aanwezig te 
zijn om ons verder op weg te helpen. 

Niet alles omtrent het activiteitenplan hebben we kunnen bespreken. Tijdens de volgende 
vergadering komen we hierop terug. 

3. Planning MR vergaderingen, onderwerpen en data plannen 

In het activiteitenplan staan de onderwerpen die we op de agenda hebben staan dit jaar. We 
hebben de volgende vergaderdata afgesproken:Dinsdag 1 oktober, dinsdag 5 november (met 
Henk), dinsdag 19 november, dinsdag 14 januari, dinsdag 10 maart, dinsdag 19 mei. 

4.  Rondvraag:   -  


