
Verslag MR-vergadering 

Datum:  19-03-2019 

 

Aanwezig: Ingeborg Teeuwsen(IT-verslag), Gerben Schuyzeman(GS), Gerry Leppink(GL), 

Rineke van der Leij (RvdL), Merijn de Vries(MvD-voorzitter), Mark Luesink( ML) 

Afwezig met bericht: Janet Vlemingh( JV) 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

Iedereen wordt welkom geheten. 

 

Ingeborg en Gerry stoppen dit schooljaar als personeelsgeleding in de MR. De termijn 

van Merijn stopt dit schooljaar ook. Merijn wil zich nog voor 1 schooljaar herkiesbaar 

stellen. Het punt verkiezingen komt de volgende keer op de agenda. 

 

2. Notulen 15-01-2019 

 

De hesjes zijn niet besteld.  

 

Het sponsorplan ( commissie) loopt. 

 

De vorige notulen zijn van de website gehaald. Deze moet aangepast worden t.o.v. het 

punt bewegingsonderwijs bij de groepen 1 en 2. 

 

3. Nieuws vanuit het team 

Het werkverdelingsplan is besproken in het team.  

Het digitaal rapport is geëvalueerd in het team. Er zijn veel positieve reacties gekomen 

van ouders. 

De studiedag van 20 maart gaat voor de onderbouw over beredeneerd aanbod. En voor 

de bovenbouw staat er een bouwvergadering gepland. Tijdens deze dag zijn er ook de 

provinciale verkiezingen. Op de Plattenburg kan ook worden gestemd. 

S. is aan het reïntegreren. Dit doet zij in groep 8. 

 

4. Werkverdelingsplan, stellingen bespreken n.a.v. (G)MR avond 

De stellingen van deze avond zijn besproken in de MR. Op de Plattenburg doen wij al veel 

van het werkverdelingsplan. 

 



5. Nieuws vanuit de directie 

Formatie komend schooljaar. Deze week komt er uitsluitsel met hoeveel groepen wij 

aankomend schooljaar mogen draaien. 

Er vindt onderzoek plaats of een peuter/kleutergroep haalbaar is. 

6. Tussenevaluatie jaarplan 

De tussenevaluatie is besproken. 

7. Rondvraag 

Merijn vraagt of er zich al ouders hebben gemeld voor de avondvierdaagse. Er heeft zich 

nog niemand gemeld. Dit is jammer. Misschien nog een keer een stukje in de nieuwsbrief 

plaatsen en dan vermelden dat er zich nog niemand gemeld heeft. Dat dan de 

avondvierdaagse namens de Plattenburg niet door kan gaan. 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 


