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AAN:  MR leden / Bram Janssen / teamleden 

VAN:  Coen Rijkers 

DD:  28-2-2018 

BETREFT: AGENDA MR vergadering  

PLAATS: School 

AANVANG: 19.30u 

 

============================================================== 

 
Actie- en besluitenlijst 
 

Agendapunt Actie/besluit Door Wanneer 

1. Opening en 
vaststellen agenda 

 -   

2. Jaarverslag en 
notulen 

Vastgesteld. Nikki plaatst de 

documenten op de website.  

Nikki  

3. Mededelingen + 
ingekomen 
stukken 

 -  

 

 

 

 

 

 

4. Procedure 
vervanging Novum 

Bram licht de procedure toe. 

Momenteel is de vervangerspool 

leeg. Dit is voorzien door Novum en 

hierop is het protocol aangescherpt. 

De rol van de MR is om mee te 

kijken of volgens dit protocol wordt 

gehandeld. De MR uit de zorgen om 

de onderwijstijd voor leerlingen op 

het moment dat er geen vervangers 

beschikbaar zijn.   

Bram  

5. Procedure 
intakegesprekken 
nieuwe leerlingen 

Bram heeft n.a.v. vragen van de MR 

in samenwerking met de 

onderbouwleerkrachten de 

procedure gewijzigd. De 

intakegesprekken worden door de 

leerkrachten gevoerd vóór 

aanvang op de basisschool.  

Bram  

6. Schoolgids Bram heeft kritisch gekeken naar de 

huidige schoolgids en wil deze op 

een andere manier vormgeven, 

Bram 

MR 
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zodat de informatie beter gedeeld 

wordt met ouders. De MR mag hier 

feedback op geven.  

7. Formatie De oudergeleding van de MR geeft 

advies over de verschillende 

mogelijkheden m.b.t. de 

groepsverdeling.  

Coen en 

Nancy 

 

8. Procedure 
leerlingenverdeling 

Bram geeft uitleg over de 

procedure m.b.t. de 

leerlingenverdeling.  Hij neemt de 

adviezen van de MR mee ter 

overweging.  

Bram  

9. Audit Speerpunt vanuit de oudergeleding: 

veiligheid.  

Speerpunt vanuit de 

personeelsgeleding:  

(extra) ondersteuning.  

MR  

10. Bijeenkomst 
evaluatie nieuwe 
schooltijden 

Doel van de avond: ouders geven 

feedback (input) ter verbetering 

van de (omgang met) nieuwe 

schooltijden. Daarop volgt de 

jaarvergadering van de ouderraad 

waarvoor een gastspreker wordt 

uitgenodigd (informatief). 

 

De MR mag thema’s aandragen 

voor de avond.  

MR  

11. Begroting Op Weg De MR stelt vragen aan Bram over 

de begroting.  

MR  

12. ARBO 
inventarisatie 
prioriteitenlijst 
t.a.v. RI&E 

Bram informeert de MR. Voor 

vragen mag de MR Bram 

benaderen.  

Bram  

13. Speerpunten MR 
schooljaar 2017-
2018 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Rondvraag    

 
 


