
 
 

Notulen MR 9 december 2019 
 
Aanwezig : Mark (vzt) , Peter, Elly, Annelotte. 
Afwezig met afbericht : Annemarie, Marije 
 
 

Opening van de vergadering. 
 
Opmerking t.a.v. MR cursus : wordt nog niet gestart; hiermee wordt i.v.m. de hoge kosten 
gewacht tot het aanbod van Surplus.  

Agenda/ besproken punten  
 
Concept jaarverslag wordt in januari 2020 samen met concept begroting besproken. 
Verslag vertrouwenspersoon: er is tot nu toe geen verslag van de vertrouwenspersoon te 
bespreken. De kinder-vertrouwenspersoon is in opzet. 
 
RI&E 
 
Doorgenomen en nog door school af te ronden punten besproken. Komt later terug als er 
een plan van aanpak voor de overgebleven passages is gemaakt. 
T.a.v. de werkdruk gaat de directie samen met de leerlingenraad onderzoeken of kinderen 
uit groep 7 ingezet kunnen worden ( binnen de mogelijkheden) in de pauzes.  
Het is niet wenselijk dat er rond de school gerookt wordt. Dit wordt nog een keer aan de 
ouders bekend gemaakt.  
Afgetekend door de voorzitter. 
   
Groep 3 
 
Gedragsmatig onrustige situatie van een aantal kinderen in groep 3 besproken. Esther 
Regtop van Gedragpunt  heeft observaties in de groep gedaan en de leerkracht heeft 
leerlingen extra geobserveerd in verschillende situaties.    
Leerkracht en directie hebben gesprekken gevoerd met een aantal ouders met de insteek 
er samen wat aan te doen. In januari worden de dezelfde ouders opnieuw uitgenodigd 
voor een gesprek om met elkaar vinger aan de pols te houden. Afhankelijk van de 
gesprekken zal ook de rest van de ouders worden ingelicht over een plan van aanpak.   
In februari wordt dit onderwerp weer in de MR besproken. 
 
 
 
MR regelement 
 
Is nog up to date, wordt pas herzien in 2022. 
 



Voorzitterschap  
 
Voorzitter geeft aan dat het combineren van eigen werkzaamheden en MR in het 
komende jaar lastiger wordt. In de volgende vergadering wordt daarom de taakverdeling 
binnen de MR besproken en vastgelegd zodat een ieder zijn/haar bijdrage kan leveren.   
 
Voorzitter sluit de vergadering. 
 

Volgende MR vergadering donderdag 6 februari 2020 
 


