
 

 

Notulen van de Medezeggenschapsraad 

Datum  : 20 januari 2016 
Tijd  : 20.00 uur – 22:00 uur  
Aanwezig : Oudergeleding :  Harry, Luuk, Nijs  
    Teamgeleding   : Carla, Joyce, Anja E 
    Directie              :  Ilse 
    GMR    : Hans de Bont 
Afwezig mk : Theo 
Notulant : Anja E 
 

 
1. Opening 

Joyce opent de vergadering om 20:00 uur. 
 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder toevoegingen vastgesteld. 
Punt 5 en 6 op de agenda worden gewisseld 
 
 

3. Ingekomen/uitgaande stukken: 
Info MR. Harry leest door. 
Mail van Jessica Steijger. Deze komt terug bij punt 7. 

 
4. Notulen 7 december  2015: 

De notulen worden goedgekeurd. 
Actiepunt: Tiny en Marlies zorgen via Ilse voor een overzicht van het energieverbruik. 
Actiepunt: datum over leg OR KDV en MR; neemt Harry op zich. 
 

5. Continurooster: 
Ilse bespreekt met de MR-geleding het stappenplan (zie bijlage) zoals deze tijdens de 
studiedag ook met het team besproken is.  
Donderdag 18 februari is een infomatieavond gepland. 
Eventuele vragen/ aandachtspunten hebben we tijdens deze vergadering doorgegeven aan 
Ilse. Zij neemt deze mee. 
Oudergeleding MR voelt geen behoefte om een percentage te stellen bij het stemmen voor 
invoering van het continurooster.  
 

6. Begroting: 
Harry neemt contact op met Theo m.b.t. vragen over de kosten/batenpost verhuur. 
Verder wordt de begroting goedgekeurd. 
 
 



 

 

 
7. MR-bezetting: 

Op de oproep voor de MR bezetting is slechts één reactie gekomen. 
Jessica Steijger heeft een zoontje op het KDV. Hij gaat m.i.v. juni naar de voorschool. 
Anja stuurt Jessica een mail, dat de MR-vergadering openbaar zijn en het fijn zou zijn als zij 
beschilbaar wil blijven. 
Hans vraagt in de GMR na of ouders van de voorschool zitting kunnen nemen in de MR. 
 

8. Jaarverslag: 
Goedgekeurd. 
 

9. Mededelingen/stand van zaken op de Ontdekking:  
Duurzaamheid: wordt aan gewerkt, ligt momenteel bovenschools, waarbij de Ontdekking 
bovenaan het lijstje staat. 
IKC: Harry maakt een vervolgafspraak. 
Passend onderwijs: geen mededelingen 
Utopia: tijdens de studiedag van 20 januari hebben de diverse onderzoeksgroepen aan elkaar 
gepresenteerd. Er is een jaarplanning gemaakt voor dit schooljaar. 
Nu is er nog veel in proces. Waar mogelijk worden ouders betrokken via nieuwsbrief, 
facebook.  

 
10. Rondvraag: 

Hans: deelt een a4tje rond met bespreekpunten vanuit de GMR naar de MR. Deze worden 
nog digitaal nagestuurd. 
De scholing voor belangstellenden vanuit de MR is op 22 februari op het Deltakantoor. 

 
11. Sluiting: 

Joyce sluit de vergadering om 21:45 uur. 
 
 
 
 


