
 

 

 

 

Notulen MR-vergadering 5 juli 2017 
 
Aanwezig: Hanneke Melis, Manon Peters, Esther van de Hombergh , Jules Martens, 

Richard de Grood, Ingvild Rahem,  Pieter Verschuren 
Afwezig:  
 

Nr. Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
Hanneke opent de vergadering.  
Evelyn Theunissen wordt welkom geheten als ouderlid van de MR. 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering. 

 De notulen worden goedgekeurd. 

 Het eerste gesprek met de toezichthouder heeft plaatsgevonden. De andere 
afspraken worden minimaal tweemaal per jaar gepland. 

3. Binnengekomen post. 

 InfoMR juni en MR magazine is met iedereen gedeeld.  

4. Jaarplanning tot en met december 2018 

 De laatste versie van de jaarplanning is met iedereen gedeeld. Hanneke stemt af 
met Jan Stuyver over scholingsmoment op 29 november 2017 en informeert naar 
meer exemplaren van de informatiemappen zoals we die in maart ontvangen 
hebben. 

5. Instemming vakantierooster/studiedagen 2017-2018 

 Manon stelt instemmingsformulier op. 

6. Instemming schoolgids 2017-2018 

 Manon stelt instemmingsformulier op. 

7.  Huishoudelijk reglement 

 Manon past nog enkele zaken aan. Daarna delen met Mart en Katelijn. Manon 
stelt formulier vaststelling huishoudelijke regels op. 

8. Nieuwsbrief personeel en ouders 

 Er worden nog een paar aanpassingen gedaan. Tijdens slotonmoeting nieuwe 
foto’s MR leden maken  Manon vraagt Henk. Foto’s toevoegen aan 
nieuwsbrief. Deze foto’s worden ook gebruikt voor de MR flyer. 

9. Arbeidsomstandighedenwet 

 Dit punt is onder de aandacht gebracht bij IM&O. We zullen dit blijven monitoren. 

10. Delen vergaderdata 2017-2018 

 De vergaderdata 2017-2018 zijn vastgelegd. Deze worden vermeld in de 
nieuwsbrief. 

11. Rondvraag 

 Manon vraag Pieter en Ingvild om de delcaratieformulieren in te vullen. 

 Pieter geeft aan dat de MR 2.0 voortvarend bezig is. 

 Jules geeft aan dat Evelyn contact heeft opgenomen met een andere ouder om 
MR lid te worden. Deze ouder heeft aangegeven geen interesse te hebben. 
Evelyn zal contact zoeken met een andere ouder om MR lid te worden. 

 Esther geeft aan de vergaderdata PMR vast te leggen via outlook agenda. 

 Richard geeft aan vooruitgang te zien bij de MR 2.0. 

 Hanneke dankt Pieter en Ingvild voor hun inzet en betrokkenheid bij de MR. 
Tevens verzoek om kort een terugblik te schrijven ten behoeve van de 
nieuwsbrief. 



 
 
 
Actielijst 

Actie Verantwoordelijke Gereed 

Bij laten praten door Marieke over LR, 
voorafgaand aan elke MR vergadering. 

Manon Peters 27-9-2017 
15-11-2017 
13-12-2017 
7-2-2018 
21-3-2018 
16-5-2018 
13-6-2018 

Op agenda vermelden bij welke punten de 
aanwezigheid van Han gewenst is 

Manon Peters 27-9-2017 

Afstemming Jan Stuyver scholingsmoment en 
informatiemappen. 

Hanneke Melis 14-7-2017 

Instemmingsformulier 
vakantierooster/studiedagen 2017-2018 
opstellen. 

Manon Peters 14-7-2017 

Instemmingsformulier schoolgids 2017-2018 
opstellen. 

Manon Peters 14-7-2017 

Aanpassingen huishoudelijk reglement. Manon Peters 14-7-2017 

Huishoudelijk reglement delen met Mart en 
Katelijn. 

Hanneke Melis 14-7-2017 

Formulier vaststelling huishoudelijke regels 
opstellen. 

Manon Peters 14-7-2017 

Aanpassingen nieuwsbrief en foto’s 
toevoegen. Tevens foto’s gebruiken voor flyer. 

Manon Peters 12-7-2017 

Vergaderdata PMR vastleggen via outlook 
agenda 

Esther van de 
Hombergh 

1-9-2017 

 




