
Notulen MR vergadering 23 september 2019 

 

Aanwezig zijn: Janneke (voorzitter), Sebastiaan, Martje, Marloes, Maartje  

Afwezig:  Ricky  

1. Opening  

Sebastiaan en Martje worden welkom geheten.   

2. Vaststellen agenda  

Stand van zaken is rondom de bestuurlijke inrichting van Conexus zal Maartje toe lichten namens de 

directie. Verder zijn er geen mededelingen vanuit de directie.     

 

3. Vaststellen notulen 13 juni jl  

Pestprotocol werd jaarlijks geëvalueerd in MR. We hebben met elkaar besproken of dit nodig is.  

We willen graag in de MR op de hoogte zijn van wijzigingen in alle protocollen.  

Het zou prettig werken wanneer er een overzicht is van welke protocollen er aanwezig zijn. De MR 

kan dan monitoren en school bevragen op eventuele wijzigingen. Maartje zal in het SMT navragen of 

er een overzicht is van alle protocollen en of het er anders opgesteld kan komen.   

 

4. Taakverdeling binnen de MR (voorzitter / secretariaat / notulist) 

voorzitter: Janneke 

De agenda wordt door de voorzitter twee weken vooraf met directie opgesteld. Een week vooraf 

wordt deze doorgestuurd naar alle leden met de bijbehorende stukken. Daarna kunnen er geen 

nieuwe agenda punten meer toegevoegd worden.  

Secretaris: Marloes 

Lijst van aantreden wordt aangepast door Marloes.  

Marloes zorgt ervoor dat ingekomen mails worden gedeeld met alle leden.  

Marloes zorgt ervoor dat stukken voor Janneke en Martje geprint worden. De andere leden zorgen er 

zelf voor of nemen computer mee.   

Notulen: notulen wordt gerouleerd gemaakt door de overige leden.  

De notulen wordt door de notulist binnen een week gestuurd naar alle leden.  

Daarna heb je een week de tijd om erop te reageren, daarna zorgt de secretariaat dat deze 

(eventueel aangepast) op de website komt.  

De notulen komt niet meer terug in de volgende vergadering.  

 

Er kan scholing gevolgd worden. De leden die dit zouden willen geven dit zelf aan. Vanuit school zijn 

hier gelden voor.  

 

4. Binnengekomen en uitgaande post  

De mailtjes stuurt secretariaat door ( bijv. notulen GMR, scholing).  

De overige post ligt in het postbakje MR en kan iedereen hieruit halen en lezen. Daarna wordt het 

weer terug gelegd, zodat andere leden het kunnen lezen.  

5. jaarplanning MR   

De jaarplanning is vastgesteld voor schooljaar 2019-2020.  

De oudergeleding MR  heeft instemmingsrecht over de ouderbijdrage. De OR wordt uitgenodigd om 

de begroting toe te lichten in de MR. Hierin wordt ook schoolreis meegenomen.  

Sebastiaan heeft aangegeven mee te willen kijken in de begroting.   



 

Vaststellen data vergadering schooljaar 2019-2020  

donderdag 14 nov (samen met or) notulen: Sebastiaan  

dinsdag 21 januari notulen: Martje  

maandag 16 maart notulen: nieuw team lid 

donderdag 28 mei (samen met or) notulen : Maartje  

maandag 15 juni notulen: Sebastiaan  

6. Vanuit de directie   -  stand van zaken is rondom de bestuurlijke inrichting van Conexus       -    

Het proces wordt zorgvuldig doorlopen en dit kost tijd. De GMR speelt een belangrijke rol hierin, ze 

willen zich nader laten informeren en heeft daartoe vragen gesteld aan de Raad van Toezicht.  

Het zal de volgende vergadering opnieuw geagendeerd worden als mededeling of er nieuwe 

ontwikkelingen zijn.  

 

7. Continu rooster   

Een aantal ouders heeft aangeven bij directie graag te willen kijken of er animo is voor een continu 

rooster. Binnen het team wordt op de studiedag geïnventariseerd hoe het team erin staat.  

We hebben besproken dat we graag meer willen weten over hoe de overblijf nu georganiseerd is.  

We nemen dit mee op de studiedag en daarna zal er een terugkoppeling gegeven worden per mail 

naar de overige MR leden. Vanuit daar wordt bekeken welke rol de MR hierin kan nemen.  

 

8. Highlights Nutsbul:  

Ouders kunnen vragen mailen naar de mr mail.  

De jaarplanning van dit schooljaar is vastgesteld.  

De vergadering is openbaar, je mag als ouder aansluiten als toehoorder. 

Het continurooster zal dit schooljaar op de agenda staan en ook aandacht krijgen tijdens de 

studiedag.   

(De nieuwe mr leden stellen zich voor)  

9. Rondvraag:  

Sebastiaan wil graag overblijf op de agenda en wellicht in combinatie met wel of geen 

continurooster.   

Het schoolplan is door de directie aangepast na aanleiding van de feedback van het team. Het 

schoolplan wordt geagendeerd voor de vergadering van november.  

10. Afsluiting:   

Actiepunten: 

Datum  Actiepunt  Wie?  

Komt in de Nutsbul van 3 okt. 
Voor die datum mailen.   

Voorstellen nieuwe mr leden  Sebastiaan en Martje mailen 
naar secretariaat  

Na de studiedag van 
donderdag 25-9 2019 

Een terugkoppeling over het 
agendapunt het 
continurooster  

Maartje en Marloes  

Agenda van 14-11-2019  Schoolplan met de 
aanpassingen (aug 2019) delen 
in de mr  

Ricky  

 

     


