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Verslag MR-vergadering  
Datum: 18-06-2019 
 
Aanwezig: Gerben Schuyzeman(GS), Gerry Leppink (GL), Janet Vlemingh(JV), Ingeborg Teeuwsen(IT), 
Rineke van der Leij (RvdL), Merijn de Vries(MdV - voorzitter), Mark Luesink(ML - verslag) 
 
1. Opening en mededelingen 

Iedereen wordt welkom geheten.  

IT neemt vandaag na 9 jaar afscheid van de MR. Ook GL neemt na dit schooljaar afscheid van de 

MR. Beide worden enorm bedankt voor hun inzet. 

2. Notulen 14-05-2019 en actielijst 

Notulen 14-05-2019 zijn vastgesteld en worden op de website geplaatst.  
 
3. Nieuws vanuit het team 

 
De laatste studiedag stond in het teken van Projects for Learning.  
 
De MR wordt van harte uitgenodigd op 16 juli voor de eindmusical van groep 8. 
 
Schoolreisjes zijn goed verlopen. Volgende week is het schoolkamp voor groep 8. 
 
Er is een oproep gedaan in het team voor nieuwe MR leden. Tot dusver nog geen reactie. 
 
JV toont de nieuwe rapport hoesjes. De MR is heel tevreden met het resultaat. 

 
4. Samenstelling MR 

MdV had aangegeven met de MR te willen stoppen, maar dat als er zich geen nieuwe kandidaten 
zouden melden hij zich nog wel (maximaal) een jaar herkiesbaar wil stellen. Er heeft zich 
inmiddels een kandidaat per email gemeld die aangeeft zich wel beschikbaar wil stellen als er van 
de huidige MR iemand wil stoppen.  
 
De MR hecht een grote waarde aan de continuïteit. Doordat er al 2 MR leden stoppen is er een 
sterke voorkeur om MdV ook aankomend schooljaar als voorzitter van de MR te benoemen, 
maar daarnaast ook de nieuwe kandidaat in de MR te laten deelnemen. GS gaat dit voorstel met 
de kandidaat bespreken.   

 

RvdL schuift bij de vergadering aan. 
 
5. Evaluatie MR-schooljaar 2018-2019 

De MR vindt de samenwerking met de directie constructief. Het is wel prettig dat RvdL later 
aanschuift, zodat bepaalde onderwerpen vooraf door de MR kunnen worden besproken. De 
directie zou de MR wel meer kunnen inzetten voor advies over bepaalde communicatie richting 
ouders.  
 
MdV geeft aan het gevoel te hebben dat er wel steeds dezelfde onderwerpen worden 
besproken. Er is meer behoefte aan inhoudelijke onderwerpen om echt een bijdrage te kunnen 
leveren.  
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De MR vindt het jammer dat er niet meer onderwerpen door andere ouders worden 
aangedragen (per mail).  
 
IT vindt de algemene betrokkenheid van de MR de afgelopen jaren erg sterk. 
 
Verbeterpunt is om de agenda te publiceren in de nieuwsbrief. Soms komt het qua timing niet uit 
en soms zijn er ook niet genoeg punten om een volwaardige agenda te publiceren. 
 
Het activiteitenplan schooljaar 2019-2019 is doorgenomen. Alle geplande onderwerpen zijn 
besproken.  
 
Opgemerkt wordt dat de communicatie richting ouders is verbeterd (veel minder correctie e-
mails zijn er de laatste tijd gestuurd). 

 
6. Nieuws vanuit de directie 

 
De wethouder heeft aangegeven de subsidieaanvraag voor de peuter-kleuter-groep niet te 
honoreren. RvdL gaat weer opnieuw in gesprek met de wethouder. Voorlopig wordt de groep 
gehandhaafd en ook gezocht naar andere financieringsmiddelen.   
 
De MR informeert naar het verdere verloop van het incident op het schoolplein. RvdL geeft aan 
dat dit met de betrokkenen is besproken en met veel zorg voor alle partijen gezocht is naar een 
oplossing.  
 
RvdL geeft aan dat ze zijn gestart met het vernieuwen van de plafonds in de toiletgroepen. 

 
7. Eindevaluatie jaarplan 

 

De eindevaluatie van het jaarplan wordt toegelicht. RvdL geeft de complimenten aan het team. 

Er zijn in de afgelopen 3 jaar enorme stappen gezet. De MR is ook zeer tevreden over de 

behaalde resultaten. Van het nieuwe jaarplan is de verwachting dat deze gereed is aan het begin 

van het nieuwe schooljaar. 

 

Komend schooljaar wordt er tevens gewerkt aan het nieuwe schoolplan voor 2020-2024. De MR 

zal het opnemen in het activiteitenplan. 

 

8. Concept schoolkalender 

 

RvdL kan nog geen versie van het schoolkalender delen met de MR. Er wijzigt nog te veel op dit 

moment. Zodra deze gereed is krijgt de MR een concept per e-mail. 

 

9. Rondvraag 

In het nieuwe schooljaar zal de MR op maandag 30 september 2019 voor het eerst vergaderen 
en zal de planning voor de rest van het schooljaar worden vastgesteld. 
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Aktie lijst n.a.v. vergadering d.d. 18-06-2019 
 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum Afgerond 

1 Mailen MR-notulen voor op de website Mlu 18-06-2019 Ja 

2 Voorstel MR-samenstelling bespreken GS 18-06-2019 Ja 

3 Activiteitenplan 2019-2020 opstellen; 

- Jaarplan 2020-2021 

- Schoolplan 2020-2024 

MdV 18-06-2019 Ja 

4 Jaarplanning 2020-2021 vaststellen MR-

vergaderingen 

MdV 18-06-2019 Ja 

 


