
 

Verslag MR 15 januari 2019. 

Aanvang: 15.45 uur. 

Aanwezig: Kim Peters, Mary Bisschop, Ben de Rooij, Bartje de Gouw, Laura Tabak, Ilona 

Francken en Cisca van der Pluim.  

-Opening. 

 
-Mededelingen/Extra agendapunten. 
Vergadering van 19 maart wordt verzet naar 26 maart.  
 
- Voorbereiden opvolging Ben.  
Eventueel MR voortzetten met 2 leden personeel en 2 ouderleden. Dit vanaf volgend 
schooljaar. Dit geeft het team meer ruimte op het taakbeleid. Er staan ook geen bijzondere 
zaken op de planning waarvoor het nodig om met 6 mensen in de MR zitting te nemen. We 
bespreken dit morgen tijdens de teamvergadering.  
Mary geeft aan dat ze volgend jaar Ben op zou willen volgen in de GMR. Ze gaat dit 
schooljaar een keer mee om eens te kijken wat ze ervan vindt.  
  
-Verslag vorige vergadering: 13 november 2018. 
Goedgekeurd. Verslag kan op de website.   
 
-Verslag GMR. 
Voortaan na een goedkeuring via de mail delen met de MR leden. Dit gaat Kim doen.  
 
-MR reglement en huishoudelijk reglement.   
Bartje heeft het reglement van WMS aangepast aan onze school. We hebben dit 
doorgenomen en vastgesteld dat dit goed klopt voor onze school. Ook heeft hij een 
huishoudelijk regelement toegevoegd. We stellen vast dat we dit gaan gebruiken.  
 
-Werkverdelingsplan. 
We zijn eerst in afwachting van de werkgroep. Deze is opgesteld vanuit de GMR.  
 



 

- Staking. 
15 maart vindt er weer een landelijke staking plaats. We hebben als stichting nog geen 
stelling genomen. Hoe deze staking vorm gaat krijgen is nog niet bekend.    
 
-Informeren vakantierooster. 
Het vakantierooster is nog niet vastgesteld.  
 
-Voorbereiden financieel verslag en begroting. 
De begroting is nog niet klaar. Deze wordt op stichtingsniveau gemaakt. Cisca heeft al wel 
aangeleverd welke wensen er zijn voor school. Dit gaat bij ons met name om de wens om 7 
groepen te blijven draaien. Ook kan hier bijvoorbeeld in staan of en welke nieuwe methode 
we willen aanschaffen. Dus het gaat vooral om de grote posten.  
Voor de volgende vergadering staat het weer op de agenda.  
 
-Rondvraag. 
Bartje: de OV heeft een algemene ledenvergadering gehad. Daarvoor is geen uitnodiging/ 
agenda/ financieel verslag gecommuniceerd. Dit is een punt van aandacht.   
 
-Sluiting. 
Volgende vergadering: 26 maart 2019. 

Actielijst: 

- Kim stuurt voortaan na een GMR vergadering het vastgestelde verslag van de vorige 

keer.  

- Mary gaat deelnemen aan een van de volgende GMR vergaderingen om te bekijken 

of ze wil gaan deelnemen.  

- Cisca gaat OV aansturen op het organiseren van de algemene ledenvergadering.  

 

 

 


