
 

Notulen MR 11 september 2018. 

Aanvang: 15.45 uur. 

Aanwezig: Kim Peters, , Ben de Rooij, Laura Tabak, Ilona Francken.  

Afwezig: Cisca van der Pluim, Mary Bisschop, Bartje de Gouw, 

Opening 

Mededelingen/Extra agendapunten 

Verslag vorige vergadering: 19 juni 2018 

Notulen goed gekeurd. De notulen worden binnenkort op de site geplaatst.   

Ilona zorgt ervoor dat de goedgekeurde notulen op de site komen. Laura en Kim zorgen voor 

een infostukje in de Peptalk naar ouders toe. Zodat ouders weten dat de notulen op de site 

kunnen worden ingezien.  

Evaluatie cursus 

Goede punten: 

- Een reglement opstellen voor de MR. In de GMR gaan Kim en Ben hier op terug 

komen.  

- Het jaarplan moeten we toetsen aan de werkelijkheid.  

- Vooraf met elkaar vragen bedenken bij stukken. Bijv. vragen over de begroting vooraf 

opstellen. Idee om dit tijdens een vergadering vooraf al te doen.  

Jaarplanner MR 

Goed gekeurd. Op 15 januari vragen over de begroting opstellen. 
  



 

Jaarplan en jaarverslag Peppel 
Rekenen en Taakspel zijn belangrijke punten uit het jaarplan. 
We hebben gesproken met elkaar over de ‘decemberregel’ doorstroom van vroege 
leerlingen.  
 
Nascholingsplan. 

De definitieve versie wordt nogmaals door Ben getekend zodra de printer weer gebruikt kan 

worden.  

Instemmen schoolgids.  

Aanvullingen op de schoolgids: 

Het is fijn om aan te geven waarvoor ouders terecht kunnen bij de MR. Bijvoorbeeld met wat 

voor soort vragen etc.  

De inhoudsopgave van de schoolgids klopt niet. Moet nog aangepast worden.  

Het lijkt alsof er zaken dubbelop staan. Tip: werken via PO vensters wellicht een idee? De 

schoolgids wordt vrij lang van stof gevonden.   

 
MR statuut en MR regelement. 

Dit leggen we neer bij de GMR.  

Zij moeten zorgen voor een vast format. Wij kunnen dat dan aanpassen voor onze eigen 

school. Dit gaan we tijdens de volgende GMR vergadering vragen.  

Rondvraag en sluiting. 

PMR heeft navraag gedaan bij het team over het behouden van het overlegmodel. Daarmee 

is ingestemd door het team.  

Volgende vergadering: 13 november 



 

Afspraak: 

- Ben en Kim doen navraag regelement MR tijdens eerstvolgende GMR vergadering. 

- Op 15 januari 2019 vragen over de begroting met elkaar opstellen.  

- Ben tekent het aangepaste nascholingsplan tijdens de volgende vergadering  

 


